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SCIENTIFIC WRITTING. EPISTEMOLOGICAL AND 
METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS 

REGARDING RESEARCH ARTICLES' 
ELABORATION  

 
AUTORATUL ŞTIINŢIFIC. CONSIDERAŢII 

EPISTEMOLOGICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND 
ELABORAREA ARTICOLELOR DE CERCETARE 
 

Dr. Antonio SANDU1 
Abstract 
Articolul de faţă îşi propune să analizeze din punct de vedere epistemologic şi 

metodologic practicile cele mai uzuale în elaborarea unui articol ştiinţific, din perspectiva 
editorului de jurnale ştinţifice. Înţelegerea mecanismelor de peer-review conduce de obicei 
autorii la o reformulare a propriilor articole astfel încât referenţii să fie mai înclinaţi să 
accepte propunerea de publicare. În elaborarea unui articol ştiinţific, ce urmează a fi 
propus spre publicare, ar trebui respectate o serie de principii menite să asigure 
articolului audienţa necesară şi o cât mai buna receptare a conţinutului informaţional. 
Publicarea ştiinţifică are în vedere diseminarea rezultatelor activităţii de cercetare pe 
care o realizăm. Publicarea în jurnale de specialitate are în vedere audienţa pe care 
aceste jurnale o oferă cercetărilor realizate. 

 
Keywords 
Articol de cercetare, publicare, autorat ştiinţific 

                                                 
1Dr. Antonio SANDU – Ph.D. Lecturer at “Mihail Kogalniceanu” Universitz, Iasi, and 
Researcher at Lumen Association,  Iasi, e-mail antonio190@yahoo.com,                   
Phone no 0040 740 15 1455 
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JURNALUL DE STUDII JURIDICE  
 

Introducere 
 
În elaborarea unui articol ştiinţific ce urmează a fi propus spre 

publicare, ar trebui respectate o serie de principii menite să asigure 
articolului audienţa necesară şi o cât mai buna receptare a conţinutului 
informaţional. Publicarea ştiinţifică are ca scop diseminarea rezultatelor 
activităţii de cercetare realizată de autori. Publicarea în jurnale de 
specialitate are în vedere audienţa pe care aceste jurnale o oferă 
cercetărilor realizate. 

Fără a ne propune să prezentăm lucruri îndeobşte cunoscute cu 
privire la elaborarea unui articol ştiinţific, vom analiza fiecare parte a 
articolului din perspectiva editorului de jurnale ştiinţifice şi a celui care 
realizează peer-review. Înţelegerea mecanismelor de peer-review conduce 
de obicei autorii la o reformulare a propriilor articole astfel încât referenţii 
să fie mai înclinaţi să accepte propunerea de publicare.  

 
Elemente de epistemologia publicării lucrărilor ştiinţifice 
 
Conceptul de adevăr ştiinţific este mai mult o problemă filosofică 

decât o problemă a ştiinţei. Ideea de adevăr ştiinţific are la bază 
presupoziţia ontologică a existenţei unei realităţi unice care poate fi 
cunoscută. Conceptul de adevăr este necesar în cadrul modelelor teoretice, 
pentru a putea exista progres. În acest sens adevărul apare doar ca un non 
fals. Adevărul ca certitudine nu mai este însă deplin adecvat ştiinţelor. 
Conceptul de adevăr suferă o mutaţie epistemică în cadrul 
epistemologiilor construcţioniste. Aşa cum precizează Ştefan Cojocaru 
(2005), construcţionismul abandonează ideea conform căreia mintea 
individului reprezintă oglinda realităţii. Construcţionismul se bazează pe 
relaţii şi susţine rolul individului în construcţia realităţilor semnificative. 
Concepte precum cel de verosimilitate  devin mai adecvate pentru a 
descrie caracterul noilor legi formulate în interiorul unor ştiinţe care se 
îndepărtează din ce în ce mai mult de ceea ce poate fi efectiv experimentat 
sau chiar observat în mod direct. Ştiinţele de vârf vorbesc de modele de 
Univers având valoare de adevăr matematic şi nu de adevăr 
corespondenţă. Chiar modelarea matematică a Cosmologiei se face 
pornind de la un Univers axiomatic care să descrie cât mai bine, rezultatele 
observaţiilor. 

Adevărul fiind un apanaj al noilor epistemologii capătă 
semnificaţie etică în corelaţie cu metodologia ştiinţei şi cercetării. 
Construcţia ştiinţei fiind o serie nesfârşită de modele explicative ale 
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realităţii, le putem accepta la limită ca fiind constructe sociale care 
facilitează înţelegerea consensuală a realităţii. Distincţia explicaţie-
înţelegere devine limitată la modalitatea de aplicare a instrumentelor 
metodologice a cercetării fără a mai fi pe deplin operantă cu privire la 
validitatea rezultatelor cercetării. Cercetarea ştiinţifică este prin definiţie un 
proces de perfecţionare continuă produs sub reciprocă supervizare 
colegială. A supune atenţiei colegilor de domeniu de cercetare dintr-o cât 
mai largă sferă acdemică, rezultatele unui demers ştiintific maximizează 
şansele acestuia de a avea pe de o parte impact ştiitific şi pe de altă parte 
de a diminua riscurile unor erori metodologice. Analiza in sistem colegial 
(Peer Review) nu este sub nicio formă o modalitate de cenzura aplicată 
textului ştiinţific întrucât aceasta nu vizează în mod direct validitatea 
rezultatelor ci validitatea demersului ştiinţific care a dus la atingerea acelor 
rezultate. Creativitatea şi inovativitatea ştiinţifică şi tehnologică nu ar 
trebui sa fie limitata de supunerea propriilor opinii atenţiei colegiale, ci 
dimpotriva eventualele sugestii venite de la peer review-uri pot, pentru 
lucrarile cu adevarat de valoare, contribui la creşterea calităţii ştiinţifice a 
operei. Supunerea lucrării la un proces de Peer Review nu ar trebui să fie 
niciodată condiţionată de apartenenţa la mainstream-ul ştiinţific în 
domeniu, inovativitatea şi inventivitatea fiind punctele forte ale cercetării 
ştiinţifice. Abaterea de la mainstreem, în cazul în care cercetătorul o 
consideră necesară pentru a revoluţiona complet aria de cercetare, trebuie 
la randul său să fie guvernată de legi sau norme de cercetare acceptate sau 
acceptabile în comunitatea academică respectivă. Tocmai acest nucleu 
epistemologic face o cercetare să fie declarată ca ştiinţifică. În realitate 
meinstream-ul ştiinţific este mult mai mult decât curentul de gândire 
majoritar în respectiva rmură a ştiinţei. Conceptul este ca atare un 
construct cultural, mai mult decât un curent ştiinţific. Prezentăm o serie de 
accepţiuni ale conceptului: 

- Element de cunoaştere accesibil publicului (în cazul mainstream-
ului ştiinţific accesibil publicului avizat, membrilor comunităţii 
ştiinţifice). 

- Elemente de cunoaştere corelate mediului instituţional (Sandu, 
2009). 
În sens cultural termenul mainstream poate fi înţeles ca un current 

de opinie sensul de cultură majoritară, în opoziţie cu contraculturile, sau 
culturile minoritare. Apartenenţa la curentul de opinie majoritar generează 
conformism social, fiind astfel instrument al controlului social. În cadrul 
ştiinţific, teoriile existente, care au un număr ridicat de adepţi, vor avea 
tendinţa de a fi instituite ca un mainstream, şi apoi, utilizând instrumental 

 
 

27



JURNALUL DE STUDII JURIDICE  
 

“controlului collegial”, sau evaluarii colegiale, să dicteze asupra 
rezultatelor, nu doar asupra metodei. Metodologia însăşi face parte din 
corpusul theoretic al unei paradigme, ca atare, controlul metodologic, 
instituie un control al temelor cercetării, şi implicit asupra rezultatelor, 
raţionalizând ce este ş ice nu este ştiinţific. Adevărul ştiinţific capătă 
caracterul unui construct social. Fiind o mediere a interpretărilor, adevărul 
ştiinţific trebuie supus unui control etic. Care este însă atitudinea etică 
recomandabilă, într-un univers ştiinţific care se constituie tot mai mult din 
“semnificaţii” decât din “cunoaştere sistematică”? Aceeaşi dilemă etică, 
coexistă în toate domeniile în care alteritatea nu mai funcţionează ca 
limită. Elementele de etică afirmativă, punând accentual pe valoarea 
“intersubiectivităţii”. Creativitatea colaborativă accentuează caracterul 
social al produsului procesului creator, cât şi al procesului în sine. 
Individul, cercetătorul este unitatea fractalică, cunoaşterea fiind scopul 
creşterii fratalice, în baza legii de generare dat de principiul colaborării 
colegiale (între egali). Creativitatea colaborativă şi evaluarea colegială sunt 
ambele elemente cu valenţă etică. Colaborarea şi colegialitatea presupun o 
etică afirmativă, o presupoziţie de tipul “celălalt îmi este nu doar egal, ci şi 
o resursă fără de care demersul meu ar deveni imposibil şi inutil”.  

Ştiinţa cuprinde două dimensiuni fundamentale şi anume 
descoperirea şi expunerea. Descoperirea reprezintă o activitate laborioasă 
de edificare a unor noi concepte, modalităţi de gândire, paradigme, soluţii 
constructive sau interpretative etc. Această dimensiune presupune 
generarea noului şi este deseori denumită ca cercetare fundamentală.  

O altă dimensiune importantă a cercetării o reprezintă aplicarea 
rezultatelor provenite din cercetarea fundamentală în situaţii concrete, la 
rezolvarea unor probleme, la construirea unor tehnologii. Aceasta nu 
aduce neapărat o noutate în planul cunoaşterii ci o plus valoare în cel al 
acţiunii.  

Michael Kirton (1976) realizează o distincţie între tipurile de 
creativitate. Aceasta este definită ca fiind adaptativă respectiv inovativă. 
Cele două modalităţi diferite de creativitate provin din două stiluri 
cognitive diferite (Lungu, 1995:26). Din punctul nostru de vedere am 
putea extinde această distincţie sub forma unei analize a tipurilor de 
inteligenţă dominantă, cea teoretică, respectiv cea socială. În jargonul 
economic, inovativitatea poate fi înţeleasă „ca o gândire înafara cutiei” 
(out of the box thinking). 

Inovativul este descris de Kirton ca producând soluţii 
transparadigmatice. Cercetătorul inovativ va realiza aşadar mai degrabă o 
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cercetare fundamentală care presupune crearea unor noi modele de 
înţelegere a realităţii unor noi viziuni, unei noi paradigme. 

Cercetătorul adaptativ va avea mai degrabă tendinţa să realizeze 
aplicaţii ale unor teorii fundamentale, la cazuri concrete, în rezolvarea 
unor probleme în conceperea unor tehnologii care să aplice, descoperirile 
produse de cercetarea fundamentală. Ambele tipuri de cercetare, am spune 
noi, sunt semnificative întrucât prima avansează cunoaşterea, iar cea de a 
doua formă o transformă în câmpul social. Analizând cele două forme ale 
cunoaşterii din punct de vedere construcţionist am putea aprecia că 
cercetarea fundamentală cea care este menită să producă noi teorii, care să 
adecveze înţelegerea fenomenelor la rezultatele experimentale, reprezintă 
o formă de negociere privilegiată a realităţii, realizată la nivelul unui grup 
extrem de restrâns de experţi, care au caracteristica de a-şi putea 
reprezenta noua paradigmă şi deschiderea de a o „negocia”. O teorie 
ştiinţifică nu are valoare pragmatică atâta vreme cât rezultatele produse nu 
pot fi utilizate pentru o „recadrare” a realităţii. În mod firesc astfel de 
teorii ar trebui să fie accesibile respectivului grup de experţi în prima 
instanţă care să o recadreze adaptativ în funcţie de teoriile dominante, sau 
să aibă capacitatea de a o institui ca teorie dominantă. În ştiinţa actuală, 
mai ales în cea fundamentală vorbim mai mult de modele teoretice 
plauzibile, decât de ipoteze anonim acceptate. Modelele teoretice sunt cu 
atât mai „productive” cu cât pot fi dezvoltate noi teorii şi modele. 
Dezvoltarea ulterioară chiar dacă face parte din corpusul cercetării 
fundamentale, ea are un grad mai mare de adaptabilitate decât teoria 
iniţială. Un prim exemplu din domeniul ştiinţei îl reprezintă teoria 
relativităţii care este o rupere a paradigmei newtoniene, pe care o include 
ca un caz particular. Albert Einstein îşi va depăşi propria teorie, 
propunând teoria relativităţii generalizate, care deşi ţine cont de rezultatele 
teoriei restrânse a relativităţii o include ca pe un caz la limită. Acestea sunt 
exemple de abordări inovative ale ştiinţei. Construcţia unui motor care să 
permită o deplasare cu o viteză apropiată de cea a luminii ar fi un exemplu 
de transfer inovativ a unei cercetări într-o tehnologie. O situaţie aparte ar 
presupune-o inventarea unui motor superluminic care ar contrazice teoria 
relativităţii şi ar necesita o construcţie teoretică care să justifice realitatea 
tehnologică.  

De fapt în istoria ştiinţei şi tehnologiei s-a întâmplat de foarte 
multe ori ca invenţiile tehnologice să preceadă explicaţia teoretică. 
Revenind la cele două modalităţi de a face ştiinţă adaptativă şi inovativă, 
considerăm necesare instrumente specifice de marchetizare a acestor 
rezultate.  
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Dacă cercetarea de excelenţă se adresează unui public cu înalt grad 
de avizare, ea ar trebui promovată în publicaţii de notorietate care sunt 
mai degrabă acceptate de cercetătorii de referinţă dintr-un anumit 
domeniu. Este cazul publicaţiilor cotate ISI cuprinse în aşa zisa „zonă 
roşie” a clasamentului ISI, ca fiind jurnale cu cea mai mare notorietate în 
domeniu. Pe de altă parte rezultatele transferului cercetării în tehnologie ar 
trebui publicate în jurnale şi publicaţii accesibile managerilor care le pot 
utiliza în practică. Publicarea în jurnale ISI cu o cotare foarte înaltă, fie 
obligă managerii să citească acele jurnale care de fapt nu le sunt destinate, 
fie condamnă rezultatele transferului cercetărilor în tehnologie la a rămâne 
sterile.  

A aprecia munca unui cercetător exclusiv după criteriile publicării 
în reviste cu înalt prestigiu ştiinţific condamnă cercetarea la a fi separată de 
producţie, sau de practica socială în genere. Regândirea marketingului 
cercetării în funcţie de adresabilitatea unei cercetări, nu exclude necesitatea 
rigorii ştiinţifice şi controlului colegial (peer review). 

Publicaţiile care au rolul de a promova rezultatele cercetării 
considerăm că ar trebui să fie diferenţiate de cele care au ca rol 
diseminarea rezultatelor cercetării în interiorul comunităţii ştiinţifice. 

Nu considerăm că se poate stabili o ierarhie reală între cercetarea 
fundamentală şi cea aplicată întrucât ambele participă la progresul 
cunoaşterii. Stimularea valorificării rezultatelor cercetării prin promovarea 
acestora înafara cadrelor restrânse ale proiectelor în care au fost realizate 
ar putea atrage o mai rapidă inserţie a cunoaşterii ştiinţifice în practica 
socială şi astfel, o mai rapidă trecere la „societatea bazată pe cunoaştere”. 

O altă dimensiune a promovării ştiinţei o reprezintă rapida 
expunere a ideilor, modelelor şi teoriilor faţă de publicul ştiinţific şi 
academic. Aceasta se realizează prin intermediul cărţilor de specialitate şi a 
cursurilor universitare. Putem formula întrebarea dacă realizarea unor 
astfel de cărţi de specialitate şi cursuri reprezintă într-adevăr o muncă de 
cercetare, sau este un alt domeniu al autoratului ştiinţific.  

Din punctul nostru de vedere elaborarea unei cărţi de specialitate, 
reprezintă cercetare efectivă sub aspectul selectării teoriilor cele mai 
semnificative şi cu cele mai mari şanse de impact în practica profesională. 
Tot cercetare reprezintă elaborarea unor puncte de vedere asupra teoriilor 
expuse, care vor duce eventual la deschiderea unor noi domenii ale 
cercetării. Pe de o parte nu putem afirma că se poate realiza cercetare 
fundamentală prin scrierea unor cărţi, întrucât prea puţine teorii ştiinţifice 
sau puncte de vedere absolut originale necesită o tratare atât de extinsă. Pe 
de altă parte spaţiul amplu de expunere oferit de un volum permite 

 
 

30



SCIENTIFIC WRITTING. EPISTEMOLOGICAL AND METHODOLOGICAL .. 
 

cercetătorului să-şi expună ideile într-un mod cât mai clar şi argumentat, 
dar în extenso subliniind posibile deschideri colaterale, abordări 
metodologice inedite, tipologii de înţelegere a realităţii ştiinţifice etc. Astfel 
că ideile expuse într-o carte cu valoare ştiinţifică ar trebui să prezinte pe 
larg cel puţin un punct de vedere original al autorului şi să se centreze în 
jurul acestuia.  

Rolul de promotor al ştiinţei pe care cartea ştiinţifică o are 
realizează o nouă deschidere aplicativă a teoriilor sau ideilor cuprinse în 
volum sau este o pseudoliteratură ştiinţifică.  

Cartea ştiinţifică are şi ea două niveluri de adresabilitate, experţilor 
şi cercetătorilor dintr-un anumit domeniu, cărora să le furnizeze noi idei şi 
direcţii de cercetare şi respectiv profesioniştilor, cărora trebuie să le 
prezinte modele, tehnici sau tehnologii ce pot fi aplicate în activitatea 
practică. Cărţile care vizează experţi şi cercetători ar trebui să aibă un nivel 
mai ridicat de abstractizare şi ca atare un public mai limitat. 

Volumele care se adresează profesioniştilor ar trebui să fie 
construite astfel încât să fie accesibile cel puţin profesionistului de nivel 
mediu pe care să-l ajute în practica sa profesională. 

Cursurile universitare şi manualele au misiunea de a disemina 
rezultatele ştiinţei în faţa viitorilor profesionişti şi/sau cercetători. 
Construcţia acestora ar trebui să se realizeze pornind de la principiul 
deschiderii orizontului studenţilor faţă de problematica expusă şi punerea 
la dispoziţia acestuia a principalelor instrumente de exercitare a profesiei 
şi/sau de realizare a cercetărilor. Expunerea unor teorii ştiinţifice sau 
practice, profesionale nu ar trebui să vizeze caracterul de excelenţă a 
acestora, ci mai ales Know-how-ul aplicării acestora în practică. Ne punem 
astfel întrebarea care sunt dimensiunile autoratului ştiinţific în elaborarea 
unor manuale, profesionale. Acestea ar trebui analizate după criteriul 
eficienţei practice a informaţiei oferite, şi în acelaşi timp, a deschiderilor 
conceptuale decât a valorii ştiinţifice şi de noutate.  

Toate aceste tipuri de scriitură ştiinţifică generează în felul propriu, 
avansul general al cunoaşterii. Editarea de literatură ştiinţifică pune 
problema necesităţii calificării ştiinţifice a editorilor şi ampla reprezentare 
profesională în colegiul redacţional. Dacă pentru ştiinţa fundamentală 
rolul referenţilor îl vedem ca fiind de a analiza metodologic demersul 
propus de autor, în cazul unei edituri ştiinţifice, rolul referenţilor şi 
redactorilor de carte ştiinţifică este acela de a aprecia existenţa unor 
elemente de originalitate în cadrul volumului care să constituie premisele 
unei exploatări ştiinţifice viitoare. În cadrul manualelor şi cursurilor 
universitare ar trebui să se oprească la dimensiunea pragmatică a lucrării şi 
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modul în care viitorii profesionişti pot extrage elemente de competenţă 
din studiul respectivului curs.                    

 
Elemente de Marketingul comunicării ştiinţei 
 
Jurnalele considerate semnificative într-un anumit domeniu au o 

rată de respingere a articolelor care variază între 30 şi 70%, în funcţie de 
poziţionarea jurnalului în ierarhia naţională şi internaţională, de factorul de 
impact, elemente concretizate în numărul de articole disponibile pentru 
publicare. De regulă, jurnalele vor prefera să publice un număr mai mic de 
articole cu şansa cea mai mare de a fi citate, eliminând articole corecte din 
punct de vedere ştiinţific dar prezumate de redacţie ca atrăgând mai puţine 
citări. Clasificările internaţionale în special cele date de Thompson Reuters 
(fosta ISI Thompson) şi Scopus au în vedere numărul de citări pe care 
articolele dintr-un jurnal le primesc într-o unitate de timp. Ca atare, 
jurnalele care doresc să intre în aceste clasificări, să se menţină şi să obţină 
o poziţie cât mai bună, vor admite cu preponderenţă sau chiar exclusiv 
articole despre care redactorii jurnalului apreciază că vor aduce citări. Din 
acest punct de vedere, un criteriu de selecţie chiar în afara procesului de 
peer-review, este analiza citărilor anterioare ale publicaţiilor respectivului 
autor în baze de date, proces pe care-l realizează redactorul şef. Chiar dacă 
un articol primeşte referinţe favorabile de la revieweri, poate fi respins 
pentru că este considerat neatractiv pentru poziţionarea publicaţiei pe 
piaţa ştiinţifică.  

Publicarea rezultatelor cercetării este considerată ca parte a 
marketing-ului ştiinţei şi a branding-ului personal al autorului şi nu ca 
simpla îndeplinire a obligaţiilor etice sau contractuale de diseminare a 
rezultatelor propriilor cercetări. În cazul unor articole cu calitate ştiinţifică 
egală, revistele care-şi pun problema insuficienţei spaţiului editorial, vor 
prefera mai întâi un autor cu un indice de citare mai mare, un autor care a 
mai publicat în respectivul jurnal aducându-i astfel citări şi de abia pe 
ultimul loc un autor care n-a mai publicat anterior. Existenţa unui număr 
semnificativ de articole publicate de un autor, dar necitate ulterior, atrage 
diminuarea şanselor de publicare în reviste importante.  

Cu toate acestea, trebuie ţinut cont şi de  redacţiile publicaţiilor 
semnificative din punct de vedere al poziţionării pe piaţa jurnalelor 
ştiinţifice, ţinând cont că în domeniul social şi umanist numărul de citări 
este mult mai mic faţă de celelalte domenii ale ştiinţei. În domeniul 
sociologiei de exemplu, factorul de impact mediu al unei publicaţii ISI, 
este în jur de 1 cu un maxim în jurul cifrei 3 şi mediana la 0,5, în timp ce 
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în alte domenii din ştiinţele exacte factorii de impact mediu pe domeniu 
sunt frecvent în jurul cifrei 3.  

 
Autoratul ştiinţific - Cine sunt autorii articolelor şi cum se 

stabileşte ordinea autorilor unui articol ştiinţific 
 
Autorii articolelor ştiinţifice sunt în general cei care participă la 

elaborarea cercetării şi redactarea articolului propriu-zis. În cercetarea 
teoretică, cum ar fi cea filosofică, juridică, politică, unul sau cel mult câteva 
persoane participă la toate etapele cercetării.  

În ştiinţele exacte şi ale naturii şi parţial în ştiinţele sociale, acolo 
unde cercetarea este mai vastă, există un număr mare de persoane care 
participă la cercetare atât în fazele preliminarii, de culegere a datelor 
experimentale cât şi de elaborare a concluziilor şi de redactare a  
articolului.  

Pe lângă aceştia, un număr de specialişti pot da feed-back 
semnificativ în elaborarea articolului mai ales din partea coordonatorilor 
grupului de cercetare sau a coordonatorilor ştiinţifici ai tezelor de 
disertaţie, doctorat, care adesea se implică efectiv în elaborarea cercetării şi 
redactarea tezelor. Karl Swedberg (2008) arată că definiţia autoratului 
ştiinţific şi o interpretare clară asupra căror persoane sunt îndreptăţite să 
semneze un articol, sunt departe de a fi clarificate în literatura de 
specialitate. 

Jurnalele din diferitele domenii ale ştiinţei aplică reguli diferite în 
ceea ce priveşte includerea unui conducător în lista de autori şi ordinea 
autorilor. Swedberg (2008) arată că pentru ca o persoană să fie pe lista de 
autori, aceasta ar trebui să aibă contribuţii semnificative din punct de 
vedere intelectual în cel puţin unul dintre domeniile: conceperea şi 
proiectarea lucrării, achiziţia datelor, analiza şi interpretarea datelor, 
analiza statistică, supervizarea ştiinţifică a cercetării, elaborarea  unui draft 
al articolului, formularea unor recenzii substanţiale cu un important 
conţinut intelectual.  

Toţi autorii trebuie să-şi dea acordul cu privire la publicare şi să fie 
capabili să susţină cercetarea răspunzând la întrebări ce vizează această 
cercetare. Contributorii care nu îndeplinesc criteriile de a fi autori ar trebui 
incluşi în acknowledgements. Este puţin uzual în literatura stiinţifică 
românească ca, alături de doctorandul sau masterandul care publică un 
articol să semneze şi profesorul coordonator deşi în foarte multe situaţii  
acest lucru ar trebui să fie luat în calcul atât datorită volumului crescut a 
contribuţiei ştiinţifice a coordonatorului cât şi a credibilităţii pe care o 
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personalitate ştiinţifică cu greutate o aduce lucrării. Contactul între tinerii 
cercetători şi cercetătorii cu experienţă deosebită va responsabiliza ambele 
părţi ducând la diminuarea riscurilor de plagiat sau prezentare incorectă a 
datelor.  

În ceea ce priveşte ordinea autorilor, aceasta ar trebui să respecte 
volumul muncii depuse şi importanţa contribuţiei ştiinţifice a fiecărui 
autor. Prezentarea în ordine alfabetică, cu menţionarea  contribuţiei egale 
a fiecărui autor în acknowledgement, atrage atenţia asupra cotării egale  a 
autoratului în dreptul fiecărui semnatar. Thompson Reuters identifică pe 
lîngă autorul principal şi coautorii, autorul corespondent (reprint author) 
ca fiind cel care poartă corespondenţa cu eventualii cititori interesaţi. În 
unele jurnale ultimul autor este trecut coordonatorul lucrării atunci cînd 
este cazul.  

 
Afilieri  
Afilierile se trec de obicei ca note de subsol pe prima pagină a 

articolului chiar şi atunci când pentru aparatul critic nu sunt utilizate note 
de subsol. Recomandările CNCS-UEFISCDI pentru jurnalele ştiinţifice 
româneşti, solicită, în acord cu practica internaţională ca în afiliere să fie 
cuprinse cel puţin titlul ştiinţific al autorului (obligatoriu), numele 
universităţii sub afilierea căreia se publică articolul (obligatoriu), 
departamentul (opţional), adresa autorului (opţional - personală sau 
instituţională), număr de telefon al autorului (obligatoriu), adresa de email 
a autorului (obligatoriu). Aceste date sunt solicitate tuturor autorilor (Bala, 
2010,).  

 
Acknowledgements 
Acknowledgements cuprinde de obicei recunoaşterea contribuţiei 

unor terţi la elaborarea cercetării în urma căreia s-a realizat articolul, sau la 
scrierea propriu-zisă a articolelor, dar a căror contribuţie nu este atât de 
semnificativă încât să fie considerat autor. De asemenea, 
acknowledgements cuprinde informaţii cu privire la sursa de finanţare a 
cercetării (Bala, 2010), organizaţia de cercetare în care autorii şi-au 
desfăşurat activitatea sau proiectul de cercetare în cadrul căruia s-au 
obţinut datele.  

Cuvintele cheie 
Cuvintele cheie în număr de 3 până la maximum 8, au rolul de a 

facilita căutarea articolelor în baze de date, dar şi repartizarea articolului în 
vederea recenzării. Alegerea incorectă a cuvintelor cheie poate conduce la 
repartizarea articolului unor referenţi a cărui obiect particular de interes, 
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nu se suprapune peste cel al articolului şi de aici la riscul de respingere a 
articolului. 

 
Titlul articolului 
Titlul articolului constituie o indicaţie cu privire la conţinutul 

articolului, dar şi la modul în care articolul trebuie redactat. Indexarea în 
bazele de date internaţionale, chiar şi în cazul acelora care permit trimiteri 
către textul integral al articolului, se face pornind de la titlu, abstract şi 
cuvinte cheie. Acestea sunt elementele care trebuie să trezească interesul 
cititorului. Ele trebuie să conţină cuvintele după care se doreşte să fie găsit 
articolul atunci când cititorii îl caută într-o bază de date. Dacă titlul este 
prea larg cititorii nu se vor opri la el, considerându-l ca având un caracter 
prea general. Dacă dimpotrivă este prea specific şi prea tehnic va atrage un 
număr mic de cititori cu un interes de cercetare punctual pierzând 
posibilitatea ca rezultatele expuse în articol să fie valorificate în alte zone 
ale cercetării (Maddux, 2011). În general un titlu imprecis, prea larg, sau 
prea îngust va fi considerat de referenţi o dovadă de inabilitate în autoratul 
ştiinţific şi va trezi în ei dorinţa de a confirma această presupunere, 
îndreptându-le atenţia în a evidenţia orice scăpare în conţinutul articolului 
care să ducă la respingerea acestuia.  

Un titlu clar, concis care să circumscrie tema articolului, va 
constitui o primă impresie plăcută sporind şansele de acceptare a 
articolului. În revistele cu circulaţie internaţională (cele indexate în baze de 
date, sau care-şi propun să fie indexate) se solicită în mod obligatoriu 
traducerea în engleză a titlului. Cu puţine excepţii, revistele ştiinţifice 
româneşti au început să publice predominant în limba engleză, sau în 
limbi de circulaţie internaţională, pentru a introduce cercetarea 
românească în circuitul cercetării ştiinţifice internaţionale. Acest fapt are 
un impact benefic prin sporirea vizibilităţii internaţionale a cercetării 
româneşti influenţând indirect calitatea cercetării româneşti racordată la 
cercetarea internaţională. 

În domeniile sociale şi umaniste, globalizarea limbii engleze ca 
limbă a cercetării ştiinţifice are puternice efecte perverse asupra dezvoltării 
culturii naţionale, care racordată la circuitul global al valorilor trebuie să 
aibă şi scopul de a conserva şi integra specificul cultural local. Acesta este 
motivul pentru care bazele de date internaţionale de primă mărime printre 
care: Thomson Reuters, Erih, Scopus, Ebsco etc., acceptă în domeniile 
sociale şi urmăresc reviste de interes regional în altă limbă decât în 
engleză. Publicarea în altă limbă diminuează şansele de a fi citit şi citat 
internaţional plasându-l exclusiv în context regional. Din acest motiv, 

 
 

35



JURNALUL DE STUDII JURIDICE  
 

marea majoritate a revistelor româneşti, au decis publicarea în limba 
engleză. Sunt doar două reviste româneşti indexate ISI cu apariţie şi în 
limba română şi în limba engleză: Revista română de bioetică cu apariţie 
bilingvă şi Transilvanian Journal of Administratives Sciences cu apariţie în 
ediţie separată în limba română şi engleză. În cadrul Editurii Lumen, 
Jurnalul de Studii Juridice, indexat internaţional în CEEOL şi Index 
Copernicus, include apariţii separate în limba română şi în engleză, nu 
toate articolele fiind disponibile în ambele limbi.  

Indiferent de limba de publicare a jurnalului, titlul trebuie să fie 
prezentat şi în limba engleză, pentru a putea fi inclus în baze de date 
internaţionale. În cazul articolelor bilingve sau în altă limbă decât limba 
engleză, există riscuri de neindexare a unor citări externe primite de aceste 
articole, dacă este reprodus incorect titlul românesc, sau este utilizat în 
citare titlul în altă limbă decât titlul înregistrat în bazele de date.  

 
Abstractul articolului 
Din motivul indexării şi introducerii articolului în circuitul 

internaţional, abstractul este necesar să apară în limba engleză. Există 
publicaţii româneşti care prezintă abstractul atât în limba română cât şi în 
limba engleză. Dăm şi de această dată ca exemplu Revista română de 
bioetică. Abstractul este considerat ca fiind crucial pentru acceptarea sau 
respingerea articolului, întrucât după indexarea în baze de date 
internaţionale, abstractul va fi afişat în căutări şi lecturarea acestuia trebuie 
să convingă cititorul să parcurgă restul articolului. În multe situaţii, 
abstractul este singura parte din lucrare cuprinsă în unele baze de date sau 
în Book of Abstracts care se realizează cu prilejul unor conferinţe, ca atare 
abstractul trebuie să cuprindă informaţii succinte, clare şi structurate cu 
privire la articol. În cazul unei lucrări bazate pe cercetare empirică, din 
abstract trebuie să se poată deduce cel puţin paradigma teoretică, sau 
domeniul de referinţă în care este realizată lucrarea. La fel de importante 
pentru aprecierea corectă a articolului sunt: problema de cercetare avută în 
vedere, metodologia sau argumentarea teoretică, cele mai importante 
rezultate şi  concluzii. Este important de subliniat în abstract elementul de 
contribuţie originală pe care o aduce lucrarea. Un bun abstract trebuie să 
fie concis. Multe publicaţii impun o limită între 150 şi 300 de cuvinte. În 
cazul articolelor propuse spre publicare în reviste care nu solicită un 
maxim şi un minim de cuvinte pentru abstract, acesta ar trebui să se 
încadreze între 100 şi 400 de cuvinte. Abstractul trebuie să fie clar scris în 
aşa fel încât un specialist dintr-un alt domeniu decât cel vizat de articol să-l 
poată înţelege (Maddux, 2011). Încă din primele 25 de cuvinte ale 
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abstractului este indicat să reiasă scopul cercetării. Odată cu aceasta ar 
trebui să se clarifice elementul de noutate, fie ca abordare cu specific local, 
mod particular de înţelegere, context, critica unui punct de vedere sau 
teorii etc., pe care articolul îl aduce. Articolul are la bază o cercetare 
teoretică sau empirică venită să răspundă unei întrebări de cercetare sau 
ipoteze. Aceasta trebuie să fie clar menţionată de la începutul abstractului 
şi întregul articol trebuie să vizeze în fapt răspunsul la întrebarea de 
cercetare. Întrebarea de cercetare poate fi de forma:  

- Cum este? (exemplu: Cum este construită autonomia pacientului 
diabetic în context familial?); 

- Care este? (exemplu: Care este mecanismul prin care se realizează 
construcţia socială a identităţii etnicilor italieni din România? Care 
este legătura dintre?...). 
Concluziile studiului vor trebui să fie răspunsul direct la această 

întrebare. În cercetarea cu caracter experimental, în locul întrebării de 
cercetare există o ipoteză de cercetare care urmează a fi validată. Ipoteza 
de cercetare este de forma unei afirmaţii ce trebuie admisă sau 
respinsă(exemplu: există o legătură directă între nivelul veniturilor în 
comunitatea x şi rata criminalităţii în respectiva comunitate). Cea de-a 3 a 
posibilitate, este formularea unui obiectiv de cercetare sub forma unei 
propoziţii afirmative de tipul: În acest articol ne propunem să clarificăm 
relaţia dintre educaţia parentală în familia de origine şi rata divorţialităţii în 
localitatea x. Articolul contribuie la progresul ştiinţei într-un anumit 
domeniu dacă prin răspunsul la întrebarea de cercetare, o zonă a 
“realităţii” fizice sau sociale, anterior necunoscută, este adusă în lumina 
ştiinţei. Articolul poate elucida de asemenea perspectiva teoretică 
abordată, incluzând aici conexiunile între teorii, aplicările inedite ale unei 
teorii, noi interpretări, practici, semnificaţii etc.  

Exprimarea clară a problemei de cercetare (research gape) încă din 
primele cuvinte ale abstractului vor atrage atenţia referenţilor cât şi 
viitorilor cititori asupra lucrării creându-le un orizont de aşteptare în 
legătura cu aceasta. Lipsa unui orizont de aşteptare conduce la un 
dezinteres sau chiar oprirea lecturii şi respingerea articolului. Scopul şi 
obiectivul cercetării trebuiesc circumscrise unei zone de interes cât mai 
precise. Identificarea paradigmei teoretice a domeniului, modelului etc. 
este importantă pentru selecţia pe care o fac cititorii interesaţi să se 
documenteze într-un anumit domeniu. În domeniul Dreptului civil de 
exemplu, se poate merge cu precizarea unui subdomeniu şi mai clar, de 
exemplu: (prevederea Noului Cod Civil românesc) etc. Specificarea clară, 
încă din abstract, a încadrării teoretice precise şi pe domeniu al articolului, 
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ajută redactorul şef al publicaţiei să-l trimită spre recenzare unor referenţi 
specializaţi exact în acelaşi domeniu care vor avea cea mai bună şansă să 
aprecieze corect articolul. Imprecizia în identificarea exactă a domeniului 
de interes a articolului îl poate plasa în evaluare la referenţi mai puţin 
interesaţi de domeniu sau mai puţin informaţi. Aceştia îl vor respinge din 
dezinteres sau neînţelegere. Următoarele una, maxim două propoziţii ale 
abstractului vor trebui să cuprindă informaţii referitoare la metodologia 
utilizată în articol. Analiza critică comparativă, problematizarea, 
compararea, studiul de caz, speţă, jurisprudenţă, metoda istorică, analiza 
logică, analiza de conţinut, metoda experimentală, metodologii cantitative 
sau calitative de interpretare a unor date, constituie astfel de metode ce 
pot fi utilizate în elaborarea unei cercetări. Metoda se precizează în 
abstract: S-a folosit un demers comparativ..., S-a realizat o analiză critică a 
documentelor provenind..., Legislaţia analizată a fost..., S-a avut în vedere 
juristprudenţa... etc. 

Abstractul va trebui să conţină o serie de consideraţii cu privire la 
datele existente şi la interpretarea acestora. În cazul unui articol cu caracter 
teoretic, această parte a abstractului va sintetiza câteva corelaţii 
semnificative puse în evidenţă în cuprinsul cercetării şi rezumate în 
abstract la maximum două propoziţii. Concluziile semnificative se pot 
regăsi în abstract în maximum două propoziţii. Unele jurnale sau 
conferinţe nu solicită prezentarea în abstract a concluziilor tocmai pentru 
a invita cititorul interesat să lectureze articolul. 

Vom exemplifica elementele constitutive ale abstractului pornind 
de la lucrarea Soniei Morano-Foadi şi Stelios Andreadakis, intitulată 
Reflections on the Architecture of the EU after the Treaty of Lisbon: The European 
Judicial Approach to Fundamental Rights: 

- Obiectivul de cercetare: This paper, based on an overarching project, 
focuses on the role of the Court of Justice of the EU (CJEU) (also 
known as the Luxembourg Court) in shaping legal integration in 
Europe. 

- Cadrul teoretic: The entry into force of the Lisbon Treaty, the new 
legally binding nature of the EU Charter of Fundamental Rights 
and the future EU's accession to the European Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
(ECHR) bring significant changes to the fundamental rights 
discourse within the European Union.  

- Elementul de noutate: These developments allow the enhancement of 
human rights protection within the EU.  
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- Metodologie: Based on empirical data collected through interviews 
with the Court of Justice's judges and Advocates General and 
recent case-law,  

- Rezultate: the paper offers original insights into the post-Lisbon era 
of regional integration and reflects on the impact of the Charter 
on the CJEU jurisprudence. (Morano-Foadi, Andreadakis, 2011) 
 
Introducerea articolului 
Imediat după abstract, introducerea este partea cea mai importantă 

a articolului, întrucât familiarizează cititorul cu universul articolului. O 
bună introducere asigură articolului mari şanse de a fi citit până la capăt. 
Conţinutul introducerii ar trebui să se refere la importanţa subiectului ales, 
scopul studiului şi sublinierea semnificaţiei şi importanţei datelor. Autori  
precum Maddux (2011) recomandă enunţarea subiectului articolului şi 
importanţei acestuia încă din primul paragraf, cel mult în al doilea. După 
deschiderea realizată de abstract, introducerea are rolul de a orienta 
cititorul în lectura întregului articol. Afirmarea clară a scopului deschide 
din nou orizontul de aşteptare a cititorului, care va lectura întregul articol 
în concordanţă cu scopul acestuia. Clarificarea cu privire la importanţa 
cercetării ajută cititorul şi referentul să se decidă la lecturarea articolului. 
Dacă scopul articolului este convergent cu interesele de cercetare ale 
cititorilor, şi evident reviewer-ilor ca cititori privilegiaţi, aceştia vor trece 
mai departe de introducere, dacă nu, vor abandona lectura şi vor găsi 
motive să respingă articolul. 

Rolul introducerii este de a convinge cititorul că restul articolului 
merită citit. Tot aici se conturează cadrul în care problema cercetată de 
autor se manifestă. Se discută contextul social, politic, economic, cultural, 
juridic etc. în care problema există şi evident apare clar prefigurată 
rezolvarea chiar şi parţială a acesteia odată cu răspunsul la întrebarea de 
cercetare. 

James Maddux (2011) indică următoarea structură eficientă a 
introducerii: 

- Clarificarea scopului cercetării în primul sau al doilea paragraf şi 
reluarea cu alte cuvinte a scopului în ultimul paragraf. 

- Repetarea scopului are rolul de a-l clarifica şi întări în mintea 
cititorului. Există reviste care impun limitarea numărului de 
cuvinte sau de pagini ale articolului. În acest caz, sau atunci când 
referenţii o cer expres, se va renunţa la reformularea scopului.  
Reformularea nu trebuie să aibă o formă agresivă, evidentă, care să 

fie interpretată ca o insultă la adresa inteligenţei cititorului. Ea trebuie să 
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aibă forma unei binevenite clarificări şi explicitări pusă la dispoziţia 
cititorului înainte de parcurgerea restului lucrării. Tot introducerea are 
menirea de a clarifica întrebările sau obiectivele de cercetare şi modul în 
care acestea contribuie la dezvoltarea cunoaşterii în domeniu.  

 
Corpul principal al articolului ştiinţific 
În funcţie de specificul articolului, de întinderea lui, publicaţia 

pentru care este pregătit etc., articolul poate avea în conţinutul său mai 
multe subcapitole.  

 
Review de literatură 
Review-ul de literatură are ca scop configurarea contextului 

ştiinţific în care se încadrează întrebarea de cercetare. El arată cum a fost 
identificată zona în care este necesară aprofundarea cunoaşterii, dând 
informaţii despre cum este privită în literatura de specialitate problema 
abordată. Un bun review de literatură nu abordează exhaustiv tematica 
cercetării, ci abordează o grilă de lectură a literaturii de specialitate. 
Literatura de specialitate este selectată şi interpretată în corelaţie cu 
obiectivele cercetării curente pentru a putea ulterior analiza dacă 
rezultatele empirice sau propunerile teoretice sunt consonante cu literatura 
de specialitate sau contrastează cu alte rezultate publicate anterior. Levy şi 
Elis (2006) arată că un review de literatură ar trebui să utilizeze informaţia 
din literatura de specialitate pentru a justifica o abordare particulară a 
temei de cercetare, modul de selectare a metodologiei, zonele unde sunt 
aduse elemente de noutate etc. Un bun review de literatură construieşte 
cadrele pentru noi acumulări ştiinţifice în domeniu. Levy şi Elis (2006) 
prezintă următoarele caracteristici ale review-ului de literatură: analiza 
realizată metodologic, selectarea şi sintetizarea literaturii de calitate din 
domeniu, construcţia unei baze solide de analiză care să conducă la 
realizarea obiectivelor de cercetare şi clara demonstraţie a locului cercetării 
curente în ansamblul cercetărilor în domeniu.  

Într-o singură definiţie review-ul de literatură este un proces de 
aplicare gradată a unor paşi metodici de culegere analiză, înţelegere, 
evaluarea a aplicabilităţii, analiză şi sinteză a literaturii de calitate 
convergente cu scopul cercetării, fără a fi exhaustivă, efectuată în scopul 
identificării locului cercetării în ansamblul cunoaşterii din domeniu şi a 
posibilităţii contribuţiei proprii la dezvoltarea cunoaşterii. 

Considerăm importantă includerea review-ului de literatură a 
lucrărilor care au stat la baza propunerii de cercetare în baza căreia s-a 
realizat articolul. În cazul în care articolul dezvoltă o teorie, un punct de 
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vedere propriu sau a altor cercetători publicaţi anterior, respectivele lucrări 
ar trebui prezentate în review-ul de literatură şi creditate corespunzător cu 
citare. Modul în care  articolele menţionate influenţează prezenta cercetare 
trebuie de asemenea menţionată. O cercetare se poate plasa în continuare 
sau în opoziţie cu una sau mai multe lucrări din literatura de specialitate. 
În cazul articolelor teoretice, care fac raportare critică la literatura de 
specialitate, etapa review-ului de literatură va fi urmată de analize teoretice 
(Baumeister, Leary, 1997) ample inclusiv a lucrărilor citate în review-ul de 
literatură care pot fi completate, criticate, contrazise sau dimpotrivă 
utilizate în propria argumentaţie. Etapa review-ului de literatură este ea 
însăşi una de analiză critică prin însăşi sinteza pe care o facem ne 
exprimăm poziţionarea teoretică faţă de lucrările consultate (Journal of 
Young Investigators, 2005). Un bun reviewer de literatură ar trebui să se 
refere atât la literatura care susţine punctul nostru de vedere cât şi cea 
care-l contrazice. Faţă de acestea din urmă, autorul articolului este invitat 
să-şi expună  un punct de vedere care să nuanţeze poziţia sa fată de 
posibilele critici ale lucrării. Punctele de vedere diferite faţă de cele din 
literatura de specialitate se introduc prin expresii de tipul: ne distanţăm de 
opinia..., şi aici se citează efectiv opinia şi autorul, deoarece....  

Exprimarea impersonală a aceleaşi detaşări se poate introduce prin 
formula: Deşi în literatura de specialitate există opinia conform căreia, cu 
citarea exactă a opiniei şi autorilor acesteia, datele cercetării de faţă nu 
susţin această opinie sau alte opinii cum ar fi cea ......, aici se citează 
autorul şi opinia o contrazic.  

Prezentarea opiniilor pro şi contra unei anumite poziţii teoretice 
vor permite cititorilor şi review-urilor să constate o bună poziţionare a 
autorului faţă de literatura de specialitate şi implicit să accepte articolul 
prezentat ca necesar în cadrele existente în literatura de specialitate. Un 
prea lung review de literatură, va plictisi cititorul, în special pe cel 
familiarizat cu domeniul şi va înclina spre oprirea lecturii articolului. 
Review-ul de literatură nu va prezenta pe larg datele existente în literatură, 
ci doar va face menţiune cu privire la luarea acestora în consideraţie în 
elaborarea cercetării, la modul cum au influenţat demersul de cercetare şi 
poziţia cercetătorului faţă de subiectul cercetat. Este indicată prezentarea 
expresă şi mai în detaliu a unei teorii, atunci când întreaga sau fragmente 
din cercetarea noastră se bazează pe respectiva teorie sau metodologie 
particulară şi aceasta are un anumit grad de noutate pentru cititorii 
obişnuiţi ai jurnalului în care se doreşte publicarea articolului. Acest lucru 
este valabil mai ales în cadrul cercetărilor trans şi interdisciplinare. Este 
posibil ca o teorie curentă într-o anumită arie a cercetării să necesite 
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explicitări  atunci când este utilizată ca suport teoretic într-un domeniu în 
care nu a mai fost sau a fost puţin dezvoltată. Review-ul de literatură 
trebuie să fie adaptat particularităţilor jurnalului în care se propune 
articolul spre publicare. 

Lecturând review-ul de literatură, cititorul cu nivel mediu de 
cunoaştere a domeniului, trebuie să poată înţelege articolul fără a avea 
nevoie să apeleze la lecturi suplimentare, pe care probabil nu le-ar face. 
Levy şi Elis (2006) afirmă că este preferabil un review de literatură centrat 
pe concepte cheie şi explorarea relevanţei şi recesivităţii acestora a 
sensurilor în care sunt utilizate conceptele cheie mai degrabă, decât 
concentrarea asupra aspectului cronologic, sau pe contribuţia unuia sau a 
unui grup restrâns  de autori. Literatura de specialitate trebuie interogată 
cu privire la relevanţa acesteia faţă de  tema de cercetare. Prezenţa unui 
articol într-un jurnal din fluxul principal nu trebuie considerată o garanţie 
a calităţii acestuia şi nici apariţia articolului într-un jurnal din afara 
circuitului principal, nu-l clasifică automat ca mai puţin ştiinţific. Cu toate 
acestea, un articol aflat în fluxul principal sau în reviste indexate în baze de 
date, are mai multe şanse să influenţeze avansul ştiinţei într-un anumit 
domeniu. Selecţia literaturii ce urmează a fi citate trebuie să aibă în vedere 
nu doar adecvarea şi relevanţa faţă de temă, ci şi validitatea relativă şi 
verosimilitudinea textelor cercetate. 

Randolph (2009) atrage atenţia că eşecul în redactarea review-ului 
în literatură atrage de obicei eşecul întregii cercetări fie ca articol, fie ca 
teză. Boote şi Beile (apud Randolph 2009) arată că un bun review de 
literatură se bazează pe o conceptualizare a literaturii relevante şi această 
conceptualizare creşte şansele cititorilor de a aprecia valoarea articolului. 
Autorii menţionaţi arată că la nivel global există o precaritate a surselor de 
informaţii cu privire la  elaborarea unui bun review de literatură. Randolph 
(2009) arată că un bun review de literatură poate constitui în sine o lucrare 
publicabilă. Alte scopuri pentru care se realizează review-ul de literatură, 
pot fi constituirea unor noi linii de cercetare, evitarea abordărilor ce vor fi 
sortite eşecului, suport teoretic pentru datele obţinute, clarificări 
metodologice etc. 

Cooper (apud Randolph 2009) realizează o taxonomie a review-
urilor de literatură pe care le clasifică după următoarele caracteristici:  

- Focusarea -  după acest criteriu în review-ul de  literatură se 
urmăreşte: sinteza rezultatelor într-un domeniu, sinteza 
metodologică, abordările teoretice şi aplicaţiile practice ale 
cercetărilor dintr-un domeniu;  
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- După scop – integrarea teoretică prin generalizare, constituirea 
unor compatibilităţi lingvistice între domenii diferite ale ştiinţei, 
compatibilizarea teoretică respectiv abordarea critică a unui 
domeniu;  

- Perspective de abordare - un review de literatură poate fi elaborat 
sub forma unei prezentări neutre sau sub forma expunerii poziţiei 
proprii faţă de autorii citaţi;  

- Acoperirea literaturii din domeniu – exhaustivă, mai ales în tratate 
şi cursuri universitare, exhaustiv selectivă mai ales lucrări teoretice 
şi review de literatură publicate ca atare, sau centrate pe teme şi 
concepte cheie;  

- Din punctul de vedere al organizării review-ului – acesta poate fi 
abordat istoric, conceptual sau metodologic;  

- Din punctul de vedere al audienţei – un review se poate adresa 
unei audienţe academice strict specializate şi restrânse, unei 
audienţe academice generale, unei audienţe constituite în general 
din practicieni şi factori de decizie în domeniu sau unei audienţe 
generale.  
Dacă în cazul unei teze sau disertaţii, review-urul de literatură se 

întinde pe un capitol întreg într-un articol de jurnal, dimensiunile fiind 
mult mai mici, numai cele mai semnificative referinţe vor fi comentate 
utilizându-se de obicei parafraza, evitându-se citarea în întregime a sursei 
(Cochrane, 2005). 

 
Metodologia 
Capitolul de metodologie descrie metodele şi tehnicile principale 

utilizate în scopul obţinerii rezultatelor. Este prezentat designul studiului, 
modul de culegere a datelor etc. Capitolul de metodologie este utilizat mai 
ales în cercetările cu caracter empiric, bazate pe investigare directă de 
teren. Articolele cu caracter teoretic adesea elimină capitolul de 
metodologie precum şi cel cu privire la rezultate, înlocuindu-le cu capitole 
de argumentare teoretică. Pentru domeniile de cercetare teoretică, 
incluzând aici filosofie, drept, literatură, abordarea argumentativă 
reprezintă chiar dimensiunea metodologică a cercetării şi de aceea unele 
publicaţii solicită referinţe metodologice în articolele cu caracter teoretic 
chiar dacă acestea nu vor fi curpinse neaparat într-un capitol de 
metodologie (Epstein, King, 2002, Stolker, 2005) .  

Metodologiile utilizate în cercetarea teoretică pot fi: analiza critică, 
metoda comparativă, studiul de caz sau speţă, metoda hermeneutică, 
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metodologia fenomenologică, metoda semiotică, metodologia istorică, 
analiza discursului etc.  

Metodologiile empirice utilizate în cazul articolelor care valorifică 
cercetarea de teren, pot fi de tipul experiment, analiză cantitativă a datelor 
obţinute prin chestionar, experiment, interpretarea calitativă a datelor, 
obţinute prin interviu inclusiv, grila interpretativă utilizată etc. (Wy, 2009).  

Tot în partea de metodologie, atunci când articolele se bazează pe 
culegerea şi interpretarea unor date de teren, se va avea în vedere 
modalitatea de eşantionare abordată şi validitatea acesteia (Wy, 2009), 
reprezentativitatea datelor pentru populaţia cercetată, constituirea grupului 
experimental acolo unde se lucrează cu metoda experimentală. În cazul 
analizelor calitative, de conţinut, pe lângă prezentarea sumară a metodei de 
interpretare, se are în vedere prezentarea limitelor cercetării corelate cu 
accepţiunea ontologică şi epistemiologică căreia i se subsumează 
cercetarea. Este vorba aici de paradigma realistă, pozitivistă, 
constructivistă etc. În partea metodologică se pot face discuţii cu privire la 
validitatea instrumentelor sau a traducerii acestora, permisiunea utilizării 
instrumentului. Modalitatea practică de aplicare a instrumentelor de teren 
este de asemenea recomandată a fi cuprinsă în partea de metodologie.  

Acolo unde se discută de cercetări pe subiecţi umani şi mai ales pe 
grupuri vulnerabile, articolul ar trebui să ia în discuţie modalitatea de 
obţinere a consimţământului informat (Wy, 2009) şi perspectivele etice 
luate în seamă în elaborarea cercetării.  

Cel mai important rol al părţii de metodologie (Nadym, 2005), este 
acela de a permite duplicarea rezultatelor în cercetări ulterioare sau 
aprofundarea acestora şi obţinerea unor rezultate locale diferite. De aceea, 
atunci când sunt folosite tehnici particulare de culegere sau interpretare a 
datelor puţin cunoscute cititorilor obişnuiţi ai jurnalului, acestea trebuiesc 
expuse în detaliu. 

 
Rezultatele  
Expunerea rezultatelor cercetării constituie motivul principal 

pentru care articolul este publicat. Secţiunea de rezultate sintetizează 
datele obţinute sub forma unor tabele, diagrame, grafice etc. urmate de 
interpretarea acestora. Simpla expunere a datelor cantitative nu este 
suficientă în lipsa unor corelaţii cu alte date sau cu date similare ori 
contradictorii din literatura de specialitate. Interpretarea rezultatelor 
trebuie realizată din punct de vedere al răspunsului la întrebările de 
cercetare, validarea ipotezelor etc. În capitolul de rezultate sunt de 
asemenea prezentate semnificaţii ale datelor, altele decât cele concordante 
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cu obiectivele cercetării, care fie contrazic ipotezele noastre fie deschid 
drumul unor cercetări viitoare neîntrevăzute iniţial. Literatura de 
specialitate recomandă evitarea prezentării aceloraşi date sub mai multe 
forme grafic, tabel, naraţiune etc. (Vintan, 2006). 

Prezentarea datelor se face de la general spre particular, 
accentuându-se asupra semnificaţiei datelor şi nu a cifrelor efectiv 
obţinute, care însă nu vor fi omise acolo unde cercetarea a condus la date 
numerice. În cazul statisticilor, trebuie făcute precizări  cu privire la 
corelaţiile existente dar şi la semnificaţia  directă a rezultatelor.  Rezultatele 
testelor de semnificaţie şi validitate trebuiesc de asemenea prezentate 
(Bem, 2003). Statisticile au rolul de a servi analiza nu de a i se substitui 
acesteia. În cazul studiilor mixte, se vor prezenta separat rezultatele 
cantitative şi calitative insistându-se asupra modului în care acestea se 
susţin reciproc.  

Interpretarea calitativă a datelor, obţinută prin interviuri, focus 
grupuri, analiză de presă etc. va conţine expresii semnificative din 
materialul originar de date, urmate imediat de interpretări ale acestora, 
categorizări, construcţii teoretice şi metateoretice (Bem, 2003). În cazul 
datelor calitative, acestea trebuie să treacă prin procese  de selecţie 
inductiv-deductive, cititorul având acces la o serie de exemplificări ale 
procedurilor intermediare şi ale datelor brute doar acolo unde spaţiul 
editorial permite. 

 
Secţiunea de discuţii 
Capitolul discuţii poate apare ca secţiune independentă a 

articolului de cercetare empirică sau subsecţiune  a capitolului rezultate 
(Bem, 2003). În această secţiune se fac referiri la modul în care datele 
susţin sau contrazic ipotezele, implicaţiile teoretice, metodologice, juridice, 
politice ale rezultatelor, raportarea datelor obţinute la alte studii similare, 
limitele  cercetării în ceea ce priveşte validitatea, posibilitatea de 
generalizare a datelor, limitele abstractizării inductive etc.  

Tot în această secţiune sunt menţionate posibilele bias-uri date de 
limitare a accesului la respondenţi, selecţia unei categorii aparte de 
respondenţi, asumpţii care ghidează interpretarea într-o anumită direcţie. 
În acelaşi capitol vor fi trecute consideraţii cu privire la alte întrebări 
ridicate de analiza efectivă a datelor posibile, modalităţi de valorificare a 
acestora şi continuarea cercetării (Bem, 2003). 
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Particularităţi ale articolului teoretic (eseu argumentativ) 
 
Eseul argumentativ îşi impune exprimarea unui punct de vedere de 

factură ştiinţifică cu privire la o teză dată (Andersson et. all, 2007). Teza ce 
urmează a fi argumentată va fi prezentată în una sau două paragrafe 
introductive, iar întregul articol se va constitui într-o argumentare a tezei 
enunţate.  

Deşi nu se bazează pe date empirice, articolul teoretic va trebui să 
aibă acelaşi nivel de ştiinţificitate ca şi cel bazat pe cercetare empirică. 
Articolele cu carater teoretic înlocuiesc de multe ori capitolele de rezultate 
cu unul sau mai multe capitole argumentative (Starkey, 2004).  

Este privilegiată analiza deductivă a consecinţelor logice ale 
afirmaţiilor analizate, corelaţiilor acestora între ele şi cu alte teorii similare 
din literatura de specialitate . Corpul articolului, care de multe ori, ia locul 
capitolelor de metodologie, rezultate şi discuţii, poate fi împărţit în 
capitole şi secţiuni.  

Kilduff (2006) arată că pentru a avea succes, un articol teoretic, 
trebuie să ofere idei importante şi originale (Gavrilescu, 2011). 
Perspectivele teoretice sunt importante în măsura în care permite 
elaborarea unor cercetări empirice sau aplicaţii practice derivate din 
acestea. Articolele cu caracter teoretic sunt de foarte multe ori destinate 
practicienilor mai mult decât evidenţierea unor lacune în corpul de 
cunoştinţe ale unui domeniu (research gap) arată un argument faţă de 
problematica care te va aduce la o problematizare şi realizare a unor 
modele conceptuale inedite care să fie expuse în conţinutul articolului 
detaliat şi explorate cu instrumentele raţionale.  

 
Redactarea concluziilor articolului 
Este subcapitolul final care realizează o generalizare şi esenţializare 

a rezultatelor studiului cu raportare directă la scopul şi obiectivele 
cercetării. Concluziile nu rezumă pur şi simplu rezultatele cercetării ci “se 
subliniază – într-o formă rezumativă, esenţa materialului şi alte aspecte 
importante din text, care răspund obiectivelor lucrării” (Gavrilescu, 2011). 
Existenţa unor concluzii clare, uşor de înţeles arată că studiul şi-a atins 
scopul aducând plusul de cunoaştere propus iniţial. Concluziile nu trebuie 
să se abată de la rezultatele cercetării şi cu atât mai puţin de la obiectivele 
acesteia. Rezultatele semnificative care exced obiectivele cercetării sunt 
prezentate în secţiunea de discuţii unde sunt prezentate propuneri de 
dezvoltări ulterioare dar nu vor mai fi luate în concluzii. 
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Citarea şi aparatul critic 
Literatura ştiinţifică actuală utilizează mai multe stiluri de citare, fie 

cu note de subsol fie cu note în text. În continuare vom exemplifica un 
model de citare cu note în text Apa Style. Citatele se vor da pe cât posibil 
sub formă de parafrază. Citatele se vor realiza în text între paranteze, 
indicându-se numele de familie al autorului şi anul apariţiei textului, 
exemplu (Derrida, 2008).  

La mai mult de trei autori se trece numele primului autor urmat de 
sintagma et all (Miftode et all, 2004). Lucrările citate se vor regăsi 
obligatoriu în bibliografie. Bibliografia se va face  respectând regulile. 

Exemplu citarea unui volum:  
Miftode, V., (2010) Tratat de asistenţă socială. Protecţia 

populaţiilor specifice automarginalizate, Editura Lumen, Iaşi. 
Citarea unui articol într-o revista se face: 
Dăriescu, C., Dăriescu, N., C., (2010) Rabbinical Chancery in 

Roumania an alternative to the State Organized Courts in Solving Family 
Matters, Jurnalul de Studii Juridice, Year V. No 3-4 2010; pp. 53-70. 

Capitole în cărţi: 
Ailincăi, A., (2010) Ancheta apreciativă şi efecte ale comunicării 

manageriale, în Sandu, A. Coord. (2010) Seminarii apreciative,  Editura 
Lumen, Iaşi. 

Citarea unui articol disponibil online se realizează după aceleaşi 
reguli de la revistă sau carte cu specificarea adresei de internet unde a fost 
consultată. 

Când sunt mai multe publicaţii ale aceluiaşi autor, apărute în 
acelaşi an se specifică a, b etc. în dreptul lor (2010a). 

 
Câteva consideraţii cu privire la elementele constitutive 

ale unui articol de succes 
 
Redactorii publicaţiilor ştiinţifice, ne referim la cele care desfăşoară 

un proces real de selecţie a articolelor ce urmează a fi publicate, sunt 
interesaţi în a publica articole atractive pentru cititorii vizaţi de revistă. Un 
cititor care a identificat frecvent ca fiind semnificative pentru propriul 
obiect de activitate articolele dintr-un anumit jurnal, va reveni cu 
regularitate eventual abonându-se şi recomandând altor colegi abonarea la 
jurnalul respectiv.  

Convergenţa articolului cu scopul jurnalului şi cu obiectivul 
numărului, dacă acesta este prezentat, măreşte şansele unui articol de a fi 
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publicat. În ceea ce priveşte obiectivul de cercetare a articolului, acesta de 
obicei, va fi analizat din prisma importanţei ştiinţifice şi posibililor 
beneficiari ai rezultatelor.  

Rezultatele unei cercetări pot fi utilizate ca punct de plecare sau 
bază de documentare pentru alte cercetări, sau pot primi o utilizare directă 
din partea practicienilor. Jurnalele strict academice au tendinţa de a prefera 
articole care vor fi dezvoltate în cercetări ulterioare ale aceluiaşi autor sau 
ale altor autori. Aceste articole vor atrage mai rapid citări, inclusiv 
autocitări, în situaţia în care pornind de la rezultatele publicate într-un 
articol, cel puţin unul dintre autori va realiza dezvoltări ulterioare. 
Autocitarea unui articol anterior care a stat la baza unei noi cercetări este 
justificată şi chiar obligatorie pentru a se evita autoplagiatul.  

Deşi în sistemul românesc de evaluare a performanţelor cercetării, 
autocitările nu sunt luate în calcul, ele sunt considerate acceptabile în 
sistemul ISI, contribuind la factorul de impact şi la indicele Hirch. 
Thompson Reuters consideră acceptabilă o rată de autocitare de 35% a 
unui articol sau a unei publicaţii. În factorul de impact pe anul 2010 a 
majorităţii publicaţiilor ştiinţifice româneşti au intrat autocitări cu o rată 
mai mare de 50% , ceea ce arată tendinţa de grupare a cercetării româneşti 
în jurul unor publicaţii care realizează nuclee de cercetători care publică pe 
aceeaşi temă şi care se apreciază între ei.  

Autocitarea este obligatorie când un text ştiinţific publicat anterior 
într-un jurnal este reluat ulterior şi dezvoltat într-un articol publicat în 
acelaşi sau în alt jurnal. Analizele efectuate de noi asupra publicaţiilor ISI 
româneşti arată o rată scăzută de citare a autorilor români de către alţi 
autori români şi chiar şi o rată scăzută de autocitare a articolelor unui 
cercetători în articole publicate în alte jurnale de specialitate decât cele în 
care articolul a fost publicat original. Acest fapt ne duce cu gândul la lipsa 
încrederii autorilor români în cercetările colegilor lor sau frica de 
provincializare.  

O altă observaţie realizată în urma analizei publicaţiilor ISI 
româneşti arată un mic interes al autorilor români pentru a cita articole din 
fluxul ştiinţific principal (Thompson Reuters). Dat fiind faptul că 
Thomson Reuters analizează numărul de cititori din reviste indexate ISI, 
prezent în articolele publicate ISI, face ca multe reviste să respingă 
articolele care au un număr mic de citări ale altor articole ISI. Respingerea 
este justificată de argumentul că publicaţiile din fluxul ştiinţific principal 
sunt în general de actualitate şi cuprind rezultate de încredere.  

Lipsa citărilor din acest domeniu poate arăta o provincializare a 
cercetării româneşti. Evident că, în anumite domenii, printre care dreptul 
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românesc, limba şi literatura română şi alte studii cu caracter specific 
românesc, sunt deplin justificate să abordeze cercetarea pornind de la 
interesul local şi mai puţin de la relevanţa globală.  

 
Câteva informaţii cu privire la traseul lecturii cel mai 

uzual la referenţii publicaţiilor ştiinţifice 
 
Maddux (2011) arată că editorii şi referenţii publicaţiilor ştiinţifice, 

şi de asemenea a cititorilor experimentaţi ai literaturii ştiinţifice, parcurg 
lucrarea după următorul traseu de lectură: titlul, abstractul, primul şi 
ultimul paragraf al introducerii, primul şi ultimul paragraf al discuţiilor sau 
chiar în întregime secţiunea discuţii urmată de introducere, metodologie şi 
rezultate în cele din urmă. Ordinea este explicată de lipsa de timp a 
cititorului experimentat, redactorilor publicaţiilor ştiinţifice sau review-
rilor. Titlul şi abstractul sunt citite primele întrucât aduc informaţii cu 
privire la conţinutul articolului. Dacă acestea nu trezesc interesul pentru 
articol, acesta este în general respins. Primul şi ultimul paragraf al 
introducerii, informează cititorul cu privire la importanţa studiului şi 
subiectului principal al acestuia. Urmează partea de discuţii întrucât 
aceasta în primul paragraf ar trebui să sumarizeze cele mai importante 
rezultate. Tot această secţiune prezintă interpretări ale rezultatelor din 
punct de vedere al convergenţei cu teoria avută la bază. Dacă prezentarea 
obiectivelor şi a celor mai importante rezultate nu convinge cititorii vor 
ignora restul articolului. Dacă obiectivele cercetării şi expunerea 
principalelor rezultate convinge review-erul, acesta va urmări metodologia 
prin care rezultatele au fost obţinute şi în cazul în care acesta va fi 
considerată validă se va trece la lecturarea completă a rezultatelor.  

 
În loc de concluzii 
 
Publicarea ştiinţifică presupune o activitate laborioasă care şi-a 

format în timp o metodologie comunicaţională proprie, diferită de 
celelalte forme de articol cum este cel jurnalistic. Elaborarea articolului în 
concordanţă cu regulile din domeniu, creşte şansele ca acesta să atragă 
atenţia review-erilor şi redactorilor jurnalelor ştiinţifice şi implicit 
acceptarea articolului la publicare. Odată publicat, articolul va atrage 
cititori interesaţi din rândul cercetătorilor din domeniu, şi ulterior citări în 
publicaţii de specialitate. Pentru jurnalele de specialitate, conformarea la 
aceste reguli, este de obicei un semn de maturitate ştiinţifică şi experienţă 
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editorială, trezind încrederea autorilor dn domeniul în care jurnalul îşi 
propune să performeze. 
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1. Evoluţie 
 
Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 

Fundamentale, elaborată în cadrul Consiliului Europei, deschisă pentru 
semnare la Roma la 4 noiembrie 1950, a intrat în vigoare în septembrie 
1953. De la intrarea în vigoare a Convenţiei, dezvoltări importante au 
intervenit ca urmare a adoptării unui număr de paisprezece protocoale 
adiţionale. Protocoalele 1, 4, 6, 7, 12 şi 13 au adăugat drepturi şi libertăţi 
celor consacrate de convenţie. Protocolul 2 a conferit Curţii puterea de a 
emite avize consultative. Protocolul 9 a deschis petiţionarilor individuali 
posibilitatea de a-şi prezenta cauza în faţa Curţii, sub rezerva ratificării 
instrumentului respective de către statul acuzat şi a acceptării de către un 
Comitet de filtrare. Protocolul 11 a restructurat mecanismul de control. 
Dispoziţiile acestui Protocol au asigurat creşterea noului sistem, în special 
prin aceea că a permis accesul direct în faţa Curţii al persoanelor fizice şi 
juridice aflate sub jurisdicţia statelor contractante. Celelalte Protocoale se 
refereau la organizarea instituţiilor înfiinţate de Convenţie şi la procedura 
de urmat în faţa acestora. La 1 octombrie 2009 a intrat în vigoare 
Protocolul nr. 14bis cu privire la Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului. Protocolul nr. 14bis urmăreşte eficientizarea activităţii Curtii 
Europene a Drepturilor Omului, în contextul cresterii numărului de cauze 
pe rolul acesteia. Acest Protocol, care include două proceduri specifice1 
privind numărul de judecători care examineaza cererile şi decide cu privire 
la admisibilitatea lor în fond, a fost aplicat ca o măsură temporară până la 
intrarea în vigoare a Protocolului nr. 14. 

Alexander Konovalov, ministrul rus al Justiţiei, a ratificat 
Protocolul nr. 14 la Convenţia europeană a drepturilor omului cu ocazia 
conferinţei privind viitorul CEDO, care a avut loc la Interlaken, Elveţia, în 
18-19 februarie 2010. La aceasta au participat miniştrii responsabili pentru 
drepturile omului din statele membre ale Consiliului Europei2. 

                                                 
1 - completul judecătorului unic, care are competenţa să respinga o cerere ca inadmisibilă 
(până acum această competenţă revenea unui complet alcătuit din trei judecători); 
- completul format din trei judecători poate să admita  şi să soluţioneze cauza cu privire 
la cereri vădit întemeiate precum şi în cele în care exista o jurisprudenţă clară, aşa 
numitele cauze repetitive (aceste cazuri erau de competenţa camerele cu şapte judecători 
sau Marii Camere) 
2 Petraru, R.A., Protecţia drepturilor fundamentale în jurisprudenţa CEDO, editura 
Lumen, 2009, pp. 2-5 
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2. Conţinut 
 
Artcolul 23 al CEDO a suferit importante modificări în urma 

adoptării Protocolului 14, modificări legate în special de durata mandatelor 
judecătorilor. Dacă anterior adoptării Protocolului 14 judecătorii erau aleşi 
pentru un mandate de şase ani şi puteau fi realeşi, conform prevederilor 
acum în vigoare mandatul judecătorilor este de nouă ani şi se încheie 
atunci când ei împlinesc 70 de ani.   Judecătorii rămân în funcţie până la 
înlocuirea lor şi nu pot fi realeşi. Totuşi, ei continuă să se ocupe de cauzele 
cu care au fost sesizaţi. Un judecător nu poate fi înlăturat din funcţiile sale 
decât dacă ceilalţi judecători decid, cu majoritatea de două treimi, că el a 
încetat să răspundă condiţiilor necesare3. Potrivit dispoziţiilor tranzitorii 
ale articolului 21 din Protocolul 14, la data intrării în vigoare a acestui 
Protocol, durata mandatului judecătorilor care îşi îndeplinesc primul lor 
mandat este prelungit de plin drept pentru a atinge un total de nouă ani. 
Alţi judecători îşi încheie mandatul, care este prelungit de plin drept 
pentru doi ani.  

Articolul 25 al Convenţiei devine articolul 24 şi se referă la grefă şi 
la raportori. Curtea dispune de o grefă ale cărei sarcini şi organizare sunt 
fixate prin regulamentul Curţii. În cazul în care ea se constituie în format 
de unic judecător, Curtea este asistată de raportori care îşi exercită funcţiile 
sub autoritatea preşedintelui Curţii. Ei fac parte din grefa Curţii. 

Modificări importante sunt aduse în ceea ce priveşte formaţiunile 
de judecată. Astfel, prin modificarile aduse la articolul 26 al Convenţiei, 
pentru examinarea cauzelor aduse înaintea sa, Curtea se constituie în 
format de unic judecător, în comitete de trei judecători, în Camere de 
şapte judecători şi într-o Mare Cameră de şaptesprezece judecători. 
Camerele Curţii constituie comitetele pentru o perioadă determinată. La 
cererea Adunării plenare a Curţii, Comitetul Miniştrilor poate, printr-o 
decizie unanimă şi pentru o perioadă determinată, să reducă numărul 
judecătorilor camerelor la cinci persoane. Un judecător convocat în 
calitate de unic judecător nu examinează nici o cerere introdusă împotriva 
unei Înalte Părţi contractante din numele căreia acest judecător a fost ales. 

Judecătorul ales din numele unei Înalte Părţi contractante care este 
parte la litigiu este membru de drept al camerei şi al Marii Camere. În 
cazul absenţei acestui judecător, sau atunci când el nu-şi poate desfăşura 
activitatea, în calitate de judecător va activa o persoană aleasă de 

                                                 
3 Articolul 24 al Convenţiei, referitor la revocarea judecătorilor, este abrogat. 
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preşedintele Curţii de pe o listă prezentată în prealabil de către această 
Parte. 

Marea Cameră mai include în componenţa sa, preşedintele Curţii, 
vicepreşedinţii, preşedinţii Camerelor şi alţi judecători desemnaţi conform 
regulamentului Curţii. Când cauza este deferită Marii Camere în virtutea 
articolului 43, nici un judecător al Camerei care a emis hotărârea nu poate 
face parte din aceasta, cu excepţia preşedintelui camerei şi a judecătorului 
care a activat din numele Înaltei Părţi contractante interesate.» 

Competenţa judecătorilor unici este stabilită prin articolul 27, nou 
introdus. Un unic judecător poate să declare inadmisibilă sau să radieze de 
pe rol o cerere introdusă în virtutea articolului 34 când o astfel de decizie 
poate fi luată fără o examinare complementară. În această situaţie, decizia 
este definitivă. Dacă judecătorul unic nu declară inadmisibilă sau nu 
radiază de pe rol o cerere, acest judecător o va transmite unui comitet sau 
unei Camere pentru examinare complementară. 

În ceea ce priveşte competenţa comitetelor, un comitet sesizat cu 
o cerere individuală introdusă în virtutea articolului 34 poate, prin vot 
unanim, să o declare inadmisibilă sau să o radieze de pe rol când o astfel 
de decizie poate fi luată fără o examinare complementară; sau să o declare 
admisibilă şi să adopte concomitent o hotărâre asupra fondului când 
problema relativă la interpretarea sau aplicarea Convenţiei sau 
Protocoalelor sale care se află la originea cauzei constituie obiectul unei 
jurisprudenţe bine stabilite de Curte. Aceste decizii şi hotărâri sunt 
definitive4. 

De la intrarea în vigoare a Protocolului numărul 14, a apărut un 
nou criteriu de admisibilitate a cererilor formulate la CEDO: Curtea 
declară inadmisibilă orice cerere individuală introdusă în aplicarea 
articolului 34 dacă consideră că:  

a. cererea este incompatibilă cu prevederile Convenţiei sau 
Protocoalelor sale, în mod vădit nefondată sau abuzivă; sau 

b. reclamantul nu a suferit vreun prejudiciu important, cu excepţia 
faptului dacă respectarea drepturilor omului garantate de Convenţie şi 
Protocoalele sale nu cer în mod obligatoriu examinarea fondului cererii şi 
cu condiţia de a nu respinge din acest motiv nici o cauză care nu a fost 
examinată în modul cuvenit de către o instanţă judecătorească internă. 
Noul criteriu de admisibilitate introdus prin articolul 12 al Protocolului în 

                                                 
4 Versiunea amendată a Convenţiei, disponibilă la 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E7126929-2E4A-43FB-91A3-
B2B4F4D66BEC/0/ROU_CONV.pdf 
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articolul 35, paragraful 3.b al Convenţiei, nu se aplică cererilor declarate 
admisibile până la intrarea în vigoare a Protocolului. Pe parcursul 
următorilor doi ani după intrarea în vigoare a acestor reglementări, doar 
camerele şi Marea Cameră a Curţii pot aplica noul criteriu de 
admisibilitate. 

Prima cauză în care a fost analizată admisibilitatea în raport cu 
acest protocol a fost cauza Adrian Mihai Ionescu c. Romaniei din data de 
1 iunie 20105. 

O noutate în textul Convenţiei este reprezentată de sublinierea 
rolului Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei. 
Potrivit dispoziţiilor Protocolului 14, acesta poate prezenta observaţii 
scrise şi poate participa la audieri în orice cauză adusă înaintea unei 
Camere, sau a Marii Camere. 

În ceea ce priveşte reglementările amiabile, la orice moment al 
procesului, Curtea se află la dispoziţia celor interesaţi în vederea parvenirii 
la o reglementare amiabilă şi confidenţială a cauzei inspirându-se din 
respectarea drepturilor omului astfel cum ele sunt recunoscute în 
Convenţie şi în Protocoalele sale. În cazul reglementării amiabile, Curtea 
scoate cauza de pe rol printr-o decizie care se limitează la o scurtă 
expunere a faptelor şi a soluţiei adoptate. Această decizie este transmisă 
Comitetului Miniştrilor care va supraveghea executarea termenilor 
reglementării amiabile astfel cum ei figurează în decizie.  

Potrivit noului conţinut al articolului 46 al Convenţiei, Înaltele 
Părţi contractante se angajează să se conformeze hotărârilor definitive ale 
Curţii în litigiile la care ele sunt părţi. Hotărârea definitivă a Curţii este 
transmisă Comitetului Miniştrilor care supraveghează executarea ei. Când 
Comitetul Miniştrilor consideră că supravegherea executării unei hotărâri 
definitive este împiedicată de o dificultate de interpretare a acestei 
hotărâri, el poate sesiza Curtea pentru a-i cere să se pronunţe asupra 
acestei probleme de interpretare. Decizia de sesizare a Curţii este luată 
prin votul majorităţii a două treimi a reprezentanţilor care au dreptul de a 
face parte din Comitet. 

Când Comitetul Miniştrilor consideră că o Înaltă Parte 
contractantă refuză să se conformeze unei hotărâri definitive într-un litigiu 
la care este parte, el poate, după avertizarea acestei Părţi şi printr-o decizie 
luată prin votul majorităţii a două treimi a reprezentanţilor care au dreptul 

                                                 
5 Comunicatul este disponibil la adresa http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/ 
view.asp?action=html&documentId=870659&portal=hbkm&source=externalbydocnum
ber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 
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de a face parte din Comitet, să sesizeze Curtea cu problema respectării de 
către această Parte a obligaţiei de a se conforma hotărârilor definitive ale 
Curţii. Dacă Curtea constată o încălcare a acestei obligaţii, ea transmite 
cazul Comitetului Miniştrilor care va examina măsurile ce urmează a fi 
luate. Dacă Curtea constată că nu a avut loc nici o încălcare a acestei 
obligaţii, ea transmite cauza Comitetului Miniştrilor, care decide să încheie 
examinarea ei. 

În continuare, în articolul 59 al Convenţiei este inclus un nou 
paragraf 2, care conţine posibilitatea Uniunii Europene de a adera la 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, ceea ce ar duce la crearea 
unui spaţiun European al protecţiei drepturilor fundamentale ale omului. 

 
Concluzii 
 
În concluzie, principalele modificări introduce de Protocolul 14 

sunt: limitarea dreptului de a fi judecător doar pentru un singur mandat şi 
extinderea acestuia la o durată de 9 ani, schimbarea procedurii de 
examinare a cererilor vădit inadmisibile prin constituirea instituţiei 
„judecătorului unic” asistat de „juristul raportor”, conferirea competenţei 
Comitetelor de 3 judecători de a examina în fond cererile repetitive, 
introducerea unui criteriu suplimentar de admisibilitate, Comisarului 
pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei de a interveni în 
procedurile în faţa Curţii. În plus, se permite încheierea acordurilor 
amiabile până la declararea cererii admisibile şi se înlesneşte procedura de 
executare a hotărârilor CEDO. 

Deşi nu aduce modificări radicale Convenţiei, Protocolul 14 se 
constituie într-un adevarat pas evolutiv pentru un document de bază în 
protecţia drepturlor omului, cât şi pentru activitatea Curţii. 
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Abstract 
Through this paper the author intends to analyze the amendments of the new 

regulation in the field of the Civil law – the general part, the natural and the legal 
persons and the rights in rem and in the area of the private international law.  

The new Civil Code, adopted by Law no. 287/2009, amended by Law no. 
71/2011 for the application of the new Civil Code and by the Emergency Government 
Ordinance no. 79/2011 for regulating some necessary measures for the 
coming into effect of Law no. 287/2009 regarding the Civil Code, has 
entered into force on 01.10.2011. This Code has reformed profoundly the Romanian 
legal system, being a modern instrument for regulating the fundamental aspects of the 
individual and social existence, by using the experience of the reforms made by othe 
states (Italy, France, Canada – Quebec province, the Netherlands, Spain), and also 
the dispositions of European and international instruments.  

Passing over his imperfections, the new Civil Code is welcomed in the 
contemporary legislative scenery, reuniting, in an up-to-date language, regulations 
pertaing to the fields of the private law – Civil law (general part, the natural and the 
legal entities, the rights in rem, the obligations, the contracts, the successions), Family 
law, Commercial law, Private international law. Its implementation will answer the 
questions of the speciality literature authors regarding the application of certain disputed 
or unclear provisions.   

Keywords 
New Civil Code, amendments, Civil law, general part, natural and legal 

persons, rights in rem, Private international law. 
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Noul Cod civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, publicată în M.Of. 
al României nr. 511/24.07.2009, modificată prin Legea nr. 71/2011 de 
punere în aplicare a Codului civil, publicată în M.Of. nr. 409/10.06.2011, 
şi prin O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare 
intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată 
în M.Of. nr. 696/30.09.2011, pune în operă o reformă de profunzime a 
sistemului juridic românesc, constituind un instrument modern de 
reglementare a aspectelor fundamentale ale existenţei individuale şi 
sociale, prin valorificarea experienţei reformelor recente în domeniul 
dreptului civil realizate de alte state (Italia, Franţa, Canada - provincia 
Quebec, Olanda, Spania), precum şi a prevederilor din instrumente de 
drept european şi internaţional. Pentru a răspunde imperativelor unor 
realităţi dinamice, au fost promovate soluţii noi, s-au revizuit instituţii clasice şi 
au fost puse în valoare principii recunoscute internaţional, dar încă 
neimplementate în spaţiul românesc1.  

Din expunerea de motive cu privire la Proiectul de Lege pentru 
punerea în aplicare a noului Cod civil şi din poziţia Ministerului Justiţiei 
din 24.03.2010 privind articolele din cadrul Proiectului de Cod Civil care 
au generat dezbateri publice, postate pe site-ul www.just.ro, reiese faptul 
că noul Cod civil a modificat radical concepţia de ansamblu asupra 
materiei, optând, după modelul Codurilor civile italian, elveţian şi olandez, 
pentru o concepţie monistă de reglementare a raporturilor de drept privat. 
Astfel, totalitatea reglementărilor privitoare la persoane, relaţiile de familie 
şi relaţiile comerciale au fost încorporate în Codul civil, diviziunea 
tradiţională între raporturi civile şi raporturi comerciale nu a mai fost 
menţinută şi au fost consacrate diferenţieri de regim juridic în funcţie de 
calitatea de profesionist, respectiv non-profesionist a celor implicaţi în 
raportul juridic obligaţional. 

Noul Cod civil este structurat în 7 cărţi, precedate de un titlu 
preliminar, intitulat Despre legea civilă (art. 1-24):  

- cartea I – Despre persoane (art. 25-257);  
- cartea a II-a – Despre familie (art. 258-534);  
- cartea a III-a – Despre bunuri (art. 535-952);  
- cartea a IV-a – Despre moştenire şi liberalităţi (art. 953-1163);  
- cartea a V-a – Despre obligaţii (art. 1164-2499);  
- cartea a VI-a – Despre prescripţia extinctivă, decăderea şi calculul 

termenelor (art. 2500-2556);  

                                                 
1 Expunerea de motive cu privire la Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii 
nr. 287/2009 privind Codul civil, www.just.ro 
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- cartea a VII-a – Dispoziţii de drept internaţional privat (art. 2557-
2663);  

- Dispoziţii finale (art. 2664). 
Noua reglementare civilă a intrat în vigoare la data de 01.10.2011, 

cu o întârziere faţă de data preconizată anterior. Elementele de noutate în 
materia dreptului civil implică eforturi semnificative pentru aplicarea lor în 
mod coerent şi sistematic. Prin Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a 
noului Cod civil s-au abrogat următoarele acte normative:  

- Codul civil din anul 1864, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Codul comercial din anul 1887- aproape integral;  
- Codul familiei din anul 1953;  
- Decretele nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi juridice;  
- Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei 

şi a Decretului nr. 31/1954;  
- Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă;  
- art. 1-33 şi 36-147 din Legea nr. 105/1992 cu privire la 

reglementarea raporturilor de drept internaţional privat;  
- art. 7,14-15 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare 

civilă;  
- titul VI „Regimul juridic al garanţiilor reale imobiliare” din Legea 

nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei 
economice;  

- art. 40 alin. 1, art. 41-42 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor copilului;  

- art. 1, art. 5-13, 16, art. 18 alin. 2 teza I, art. 56 alin. 1-4, art. 57, art. 
59—63 şi 65 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al 
adopţiei.  
De asemenea, prin Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a 

noului Cod civil s-au adus modificări următoarelor acte normative:  
- Codul de procedură civilă (în special în material competenţei 

materiale a instanţelor de judecată, având în vedere faptul că 
litigiile comerciale au fost transferate la secţiile civile); 

- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale; 
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare; 
- Legea nr. 35/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale.  
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I. Modificări aduse de noul Cod civil în materia  
Dreptului civil. Partea generală 
 
1. Monismul reglementării raporturilor de drept privat şi 

renunţarea la dualitatea comercial-civil, prin abrogarea Codului comercial 
şi preluarea în noul Cod civil a reglementării raporturilor comerciale.  

În literatura  de specialitate, uni autori s-au întrebat dacă în prezent 
„asistăm la o revanşă, la o recuperare de teritorii” a dreptului civil, prin 
înglobarea în Codul civil a fostelor raporturi comerciale. „Privind istoric 
asupra evoluţiei dreptului privat şi a raporturilor dintre dreptul civil şi 
dreptul comercial ni se dezvăluie o permanentă confruntare între 
tendinţele autonomiste şi tendinţele integratoare.” „Abrogarea aproape 
integrală a Codului comercial nu va provoca dispariţia dreptului comercial 
ca disciplină de studiu universitar.” 

„Existenţa separată a două coduri - civil şi comercial – atrage 
nesiguranţă în doctrină şi în jurisprudenţă asupra unei probleme 
fundamentale: când trebuie să se aplice Codul comercial şi când Codul 
civil. Aceste dificultăţi şi controverse ar înlăturate dacă ar exista un singur 
cod comun pentru obligaţiile civile şi pentru cele comerciale.” „Dreptul 
civil şi-a păstrat aptitudinea originară de a reglementa toate raporturile 
juridice de drept privat şi de a juca rolul de drept privat comun” 2. 

2. Abrogarea Codului familiei şi a Decretelor nr. 31 şi 32/1954 
privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice şi preluarea în noul Cod 
civil a reglementării raporturilor de familie şi a reglementării persoanei 
fizice şi juridice. 

3. Modificări în materia izvoarelor dreptului civil: - aplicarea 
prioritară a tratatelor internaţionale privind drepturile omului şi a dreptului 
european; - uzanţele; 

4. Modificări în materia acţiunii legii civile în timp: - aplicarea 
numai pentru viitor a normelor interpretative; 

5. Modificări în materia Raportului juridic civil: 
1. modificări în materia subiectelor raportului juridic civil: 

- dispoziţii privind respectul datorat persoanei fizice şi după decesul 
acesteia; 

- modificări în materia capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice: - 
dobândirea capacităţii depline de exerciţiu de la 16 ani, fără 
căsătorie, pentru motive temeinice, prin hotărârea instanţei de 

                                                 
2 Turcu Ion, Noul Cod civil. Legea nr. 287/2009. Cartea V. Despre obligaţii art. 1164-
1649. Comentarii şi explicaţii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p.2 
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tutelă şi cu avizul consiliului de familie, cu ascultarea părinţilor sau 
a tutorelui;  
2. modificări în materia conţinutului raportului juridic civil: 

- persoana fizică ale cărei drepturi nepatrimoniale au fost încălcate 
ori sunt ameninţate poate cere oricând instanţei: interzicerea 
săvârşirii faptei ilicite, dacă aceasta este iminentă, încetarea 
încălcării şi interzicerea pentru viitor, dacă aceasta durează încă, 
constatarea caracterului ilicit al faptei săvârşite, dacă tulburarea pe 
care a produs-o subzistă. 

- modificări în materia obiectului raportului juridic civil: - 
posibilitatea considerării printr-un act juridic a unui bun fungibil 
ca nefungibil, a unui bun consumptibil ca neconsumptibil, a unui 
bun divizibil ca indivizibil; - undele electromagnetice şi energia 
sunt bunuri mobile; - necesitatea notării în Cartea funciară a 
bunurilor mobile prin anticipaţie pentru opozabilitatea faţă de 
terţi;  - transformarea unui bun într-unul accesoriu nu poate 
încălca drepturile terţilor privitoare la acel bun; 
6. Modificări în materia Actului juridic civil: 
1. modificări în materia condiţiilor de validitate ale actului juridic 

civil: 
- modificări în materia consimţământului: - eroarea nescuzabilă,; - 

eroarea asumată; - eroarea de calcul; - eroarea de comunicare sau 
de transmitere; - adaptarea contractului; - dolul comis de un terţ; - 
modificări în materia leziunii cu privire la persoanele care pot 
invoca leziunea, termenul de prescripţie al acţiunii, sancţiunile 
aplicabile şi inadmisibilitatea leziunii în anumite contracte. 

- modificări în materia obiectul actului juridic civil: -  imposibilitatea 
iniţială a obiectului obligaţiei; - tranzacţionarea bunurilor altuia; - 
determinarea obiectului de către un terţ; - determinarea pretului 
între profesionişti; - raportarea la un factor de referinţă;  

- modificări în materia cauzei actului juridic civil: - nulitatea relativă 
pentru lipsa cauzei 

- modificări în materia formei actului juridic civil: - încheierea prin 
înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii absolute,  a convenţiilor 
care strămută sau constituie drepturi reale care urmează a fi 
înscrise în cartea funciară.  

- modificări în materia modalităţilor actului juridic civil: - debitorul 
decade din beneficiul termenului dacă se află în stare de 
insolvabilitate sau, după caz, de insolvenţă declarată în condiţiile 
legii, precum şi atunci când, cu intenţie sau dintr-o culpă gravă, 
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diminuează prin fapta sa garanţiile constituite în favoarea 
creditorului sau nu constituie garanţiile promise; - condiţia se 
consideră îndeplinită dacă debitorul obligat sub această condiţie 
împiedică realizarea ei; - condiţia se consideră neîndeplinită dacă 
partea interesată de îndeplinirea condiţiei determină, cu rea-
credinţă, realizarea evenimentului.  

- modificări în materia nulităţii actului juridic civil: - în caz de 
violenţă sau dol, cel al cărui consimţământ este viciat are dreptul 
de a pretinde, în afară de anulare, şi daune-interese sau, dacă 
preferă menţinerea contractului, de a solicita numai reducerea 
prestaţiei sale cu valoarea daunelor-interese la care ar fi îndreptăţit; 
- în cazul anulării sau constatării nulităţii contractului încheiat în 
formă autentică pentru o cauză de nulitate a cărei existenţă rezultă 
din însuşi textul contractului, partea prejudiciată poate cere 
obligarea notarului public la repararea prejudiciilor suferite, în 
condiţiile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie; -
contractul nul poate fi refăcut, în tot sau în parte, cu respectarea 
tuturor condiţiilor prevăzute de lege la data refacerii lui şi nu va 
produce efecte decât pentru viitor, iar nu şi pentru trecut; - cel 
care trebuie să confirme poate să fie pus în întârziere printr-o 
notificare prin care partea interesată să îi solicite fie să confirme 
contractul anulabil, fie să exercite acţiunea în anulare, în termen de 
6 luni de la notificare, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a 
cere anularea contractului; - confirmarea unui contract anulabil 
pentru vicierea consimţământului prin dol sau violenţă nu implică 
prin ea însăşi renunţarea la dreptul de a cere daune-interese.  

- modificări în materia efectelor actului juridic civil: - impreviziunea; 
- riscul în contractele translative de proprietate 
 
II. Modificări aduse de noul Cod civil în materia  
Dreptului civil. Persoanele 
 
1. Modificări în materia probelor: - transferarea reglementării 

probelor din vechiul Cod civil în noul Cod de procedură civilă. 
Codul civil român din 2009 nu mai conţine o secţiune specială 

referitoare la probe, aşa cum era în vechiul Cod civil român din anul 1865. 
Probele urmează a fi reglementate mai detaliat în Codul de procedură 
civilă, lucru pe care încă nu l-a realizat legiuitorul român. Deocamdată, 
actualul Cod român de procedură civilă din anul 1865, modificat de 
nenumărate ori, reglementează doar modul de administrare a probelor. 
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În noul Cod român de procedură civilă – Legea nr. 138/2010, care 
urmează a intra în vigoare la data de 1.01.2013, articolele 259-352 
reglemenează în detaliu proba prin înscrisuri, proba cu martori, 
recunoaşterea, expertiza, cercetarea la faţa locului şi mijloacele materiale 
de probă, iar art. 26, intitulat „Legea aplicabilă mijloacelor de probă” 
prevede următoarele: „(1) Condiţiile de admisibilitate şi puterea 
doveditoare a probelor preconstituite şi a prezumţiilor legale sunt 
guvernate de legea în vigoare la data producerii faptelor juridice care fac 
obiectul probaţiunii. (2)  Administrarea probelor se face potrivit legii în 
vigoare la data administrării lor.” 

Noul Cod român de procedură civilă – Legea nr. 138/2010, 
aplibabil de la 1.01.2013, menţine regula celor 250 de lei în materia 
admisibilităţii probei cu martori referitor la acte juridice, însă o nuanţează 
astfel în art. 303: „(1) Proba cu martori este admisibilă în toate cazurile în 
care legea nu dispune altfel. (2) Niciun act juridic nu poate fi dovedit cu 
martori, dacă valoarea obiectului său este mai mare de 250 lei. Cu toate 
acestea, se poate face dovada cu martori, contra unui întreprinzător sau 
altui profesionist, a oricărui act juridic, indiferent de valoarea lui, dacă a 
fost făcut de acesta în exerciţiul activităţii sale profesionale, în afară de 
cazul în care legea specială cere probă scrisă. (3) În cazul în care legea cere 
forma scrisă pentru validitatea unui act juridic, acesta nu poate fi dovedit 
cu martori. (4) De asemenea, este inadmisibilă proba cu martori dacă 
pentru dovedirea unui act juridic legea cere forma scrisă, în afară de 
cazurile în care: 1. partea s-a aflat în imposibilitate materială sau morală de 
a-şi întocmi un înscris pentru dovedirea actului juridic; 2. există un început 
de dovadă scrisă, potrivit prevederilor art. 304; 3. partea a pierdut înscrisul 
doveditor din pricina unui caz fortuit sau de forţă majoră; 4. părţile 
convin, fie şi tacit, să folosească această probă, însă numai privitor la 
drepturile de care ele pot să dispună; 5. actul juridic este atacat pentru 
fraudă, eroare, dol, violenţă ori cauză ilicită, după caz; 6. se cere lămurirea 
clauzelor actului juridic. (5) Proba cu martori nu se admite niciodată 
împotriva sau peste ceea ce cuprinde un înscris şi nici despre ceea ce s-ar 
pretinde că s-ar fi zis înainte, în timpul sau în urma întocmirii lui, chiar 
dacă legea nu cere forma scrisă pentru dovedirea actului juridic respectiv, 
cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. 4.” 

2.  Modificări majore în materia prescripţiei extinctive: - abrogarea 
Decretului nr. 167/1958 privind prescripţia extinctivă; - posibilitatea 
renunţării la prescripţie; - posibilitatea părţilor de a modifica durata 
termenelor de prescripţie sau a datei de la care curge termenul de 
prescripţie şi de a modifica cauzele de înrerupere sau suspendare a 
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prescripţiei; - posibilitatea invocării prescripţiei doar de persoana în folosul 
cărea curge, nu şi de instanţă din oficiu; - limitarea invocării prescripţiei 
doar la prima instanţă; - introducerea unor noi termene de prescripţie 
pentru anumite acţiuni; - termene noi pentru vicii ascunse; - introducerea 
unor noi cauze de suspendare a prescripţiei, precum negocierile amiabile 
sau procedura concilierii prealabile, respectiv a unor noi cauze de 
întrerupere a prescripţiei, precum constituirea ca pate civilă în urmărirea 
penala sau punerea în întârziere; - un nou calcul pentru termenul de 
prescripţie pe zile; - introducerea termenelor pe ore; - termenul de 30 zile 
de repunere în termen; - termenul de decădere. 

 3. Modificări în materia declarării judecătoreşti a morţii persoanei 
fizice: - termenul nou de 2 ani de aşteptare de la data ultimelor veşti 
pentru declararea judecătorească a morţii persoanei, respectiv de 6 luni 
pentru declararea judecătorească a morţii persoanei dipărute în catastrofe; 
- posibilitatea declarării judecătoreşti a morţii persoanei fizice fără 
aşteptatea unui termen, în cazuri în care moartea este sigură, deşi nu există 
un cadavru sau nu poate fi identificat; - moştenitorul aparent care află că 
persoana care a fost declarată decedată prin hotărâre judecătorească este în 
viaţă păstrează posesia bunurilor şi dobândeşte fructele acestora, cât timp 
cel reapărut nu solicită restituirea lor. 

4. Modificări în materia atributelor de identificare a persoanei 
fizice:  

- modificări în materia numelui persoanei fizice: - interzicerea 
înregistrării de către ofiţerul de stare civilă a prenumelor indecente, 
ridicole şi a altor asemenea, de natură a afecta ordinea publică şi 
bunele moravuri ori interesele copilului, după caz. 

- modificări în materia domiciliului persoanei fizice: - este locuinţa 
principală, nu şi statornică; - reşedinţa este locuinţa secundară; - 
unicitatea domiciliului şi a reşedinţei, chiar dacă există mai multe 
locuinţe; - prezumţia de domiciliu a reşedinţei, când acesta nu este 
cunoscut; - introducerea domiciliului profesional; - părţile unui act 
juridic pot să aleagă un domiciliu în vederea exercitării drepturilor 
sau a executării obligaţiilor născute din acel act; 

- modificări în materia stării civile a persoanei fizice: - rectificarea 
actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora 
se poate face, din oficiu sau la cerere, numai în temeiul dispoziţiei 
primarului de la primăria care are în păstrare actul de stare civilă 
5. Modificări în materia mijloacelor de ocrotire a persoanei fizice:  

- instituţia nouă a instanţei de tutelă;  
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- instituţia nouă a consiliului de familie – rolul său de organ 
consultativ în ocrotirea minorulul sub tutelă; - membrii săi; - 
modul de constituire şi de funcţionare; - atribuţii;  - stabileste suma 
anuală necesară întreţinerii minorului; 

- noutăţi majore în privinţa tutelei minorului: - soţ şi soţie tutori; - 
nu poate fi tutore cel în insolvabilitate sau cel înlăturat de părinte 
prin testament sau înscris autentic; - desemnarea tutorelui de 
părinte prin act unilateral, contract de mandat autentice sau 
testament; - instanţa de tutelă poate hotărî ca tutorele să dea 
garanţii personale sau reale; - ascultarea minorului de 10 ani de 
către instanţa de tutelă în vederea numirii tutorelui; - desemnarea 
tutorelui de instanţa, cu consultarea consiliului de familie; - 
posibilitatea administrării patrimoniului minorului sub tutelă de 
către o persoană juridică specializată;  - tutorele poate înstrăina sau 
greva bunurile minorului doar cu acordul instanţei de tutelă şi al 
consiliului de familie; -amenda civilă aplicabilă tutorelui care 
îndeplineşte defectuos sarcina tutelei; 

- noutăţi majore în privinţa tutelei intezisului judecătoresc: - acesta 
poate îşi poate desemna tutorele înainte de a se îmbolnăvi psihic, 
prin act unilateral sau mandat autentic; - instanţa de tutelă, luând 
avizul consiliului de familie şi consultând un medic de specialitate, 
va hotărî, ţinând seama de împrejurări, dacă cel pus sub interdicţie 
judecătorească va fi îngrijit la locuinţa lui sau într-o instituţie 
sanitară; - din bunurile celui pus sub interdicţie judecătorească, 
descendenţii acestuia pot fi gratificaţi sau înzestraţi de către tutore 
cu avizul consiliului de familie şi cu autorizarea instanţei de tutelă, 
fără însă să se poată da scutire de raport; - tutorele celui pus sub 
interdicţie judecătorească este în drept să ceară înlocuirea sa după 
3 ani de la numire. 

- noutăţi majore în privinţa curatelei: - desemnarea curatorului se 
face doar de instanţa de tutelă  
6. Modificări în materia persoanei juridice:  

- nulitatea persoanei juridice:  - cauze; - termen de 1 an;  - efecte; 
- cel care contractează pentru persoana juridică rămâne personal 

ţinut faţă de terţi dacă aceasta nu se înfiinţează ori dacă nu îşi 
asumă obligaţia contractată, în afara cazului când prin contract a 
fost exonerat de această obligaţie.  

- faptele licite sau ilicite săvârşite de organele persoanei juridice 
obligă însăşi persoana juridică, însă numai dacă ele au legătură cu 
atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate.; - faptele ilicite 
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atrag şi răspunderea personală şi solidară a celor care le-au săvârşit, 
atât faţă de persoana juridică, cât şi faţă de terţi.  

- membrii organelor de administrare au obligaţia să asigure şi să 
menţină separaţia dintre patrimoniul persoanei juridice şi propriul 
lor patrimoniu; - ei nu pot folosi în profitul ori în interesul lor sau 
al unor terţi, după caz, bunurile persoanei juridice ori informaţiile 
pe care le obţin în virtutea funcţiei lor, afară de cazul în care ar fi 
autorizaţi în acest scop de către cei care i-au numit.  

- este lovit de nulitate relativă actul juridic încheiat în frauda 
intereselor persoanei juridice de un membru al organelor de 
administrare, dacă acesta din urmă, soţul, ascendenţii sau 
descendenţii lui, rudele în linie colaterală sau afinii săi, până la 
gradul al patrulea inclusiv, aveau vreun interes să se încheie acel 
act şi dacă partea cealaltă a cunoscut sau trebuia să cunoască acest 
lucru.  

- hotărârile şi deciziile contrare legii, actului de constituire sau 
statutului pot fi atacate în justiţie de oricare dintre membrii 
organelor de conducere şi administrare care nu au participat la 
deliberare sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze 
aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la 
data când li s-a comunicat copia de pe hotărârea sau decizia 
respectivă ori de la data când a avut loc şedinţa, după caz.  

- administratorii nu pot însă ataca hotărârea privitoare la revocarea 
lor din funcţie; ei au numai dreptul de a fi despăgubiţi, dacă 
revocarea a fost nejustificată sau intempestivă şi au suferit astfel 
un prejudiciu.  

- clauzele sau dispoziţiile actului de constituire ori ale statutului, 
precum şi hotărârile organelor statutare ale persoanei juridice care 
limitează sau lărgesc puterile conferite exclusiv de lege acestor 
organe sunt considerate nescrise, chiar dacă au fost publicate. 

- în caz de divizare, contractele se vor repartiza astfel încât 
executarea fiecăruia dintre ele să se facă în întregime de către o 
singură persoană juridică dobânditoare, afară numai dacă aceasta 
nu este cu putinţă.  

- bunurile persoanei juridice rămase după lichidare vor primi 
destinaţia stabilită în actul de constituire sau statut ori destinaţia 
stabilită în hotărârea organului competent luată înainte de 
dizolvare; în lipsa unei asemenea prevederi în actul de constituire 
sau statut ori în lipsa unei hotărâri luate, precum şi în cazul în care 
prevederea sau hotărârea este contrară legii sau ordinii publice, la 
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propunerea lichidatorului, bunurile rămase după lichidare se 
atribuie de instanţa competentă, prin hotărâre supusă numai 
apelului, unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător, 
dacă prin lege nu se prevede altfel. Atunci când există mai multe 
astfel de persoane juridice, lichidatorul propune cel puţin 3 
persoane juridice, caz în care bunurile se atribuie prin tragere la 
sorţi. Criticăm această ultimă soluţie legislativă şi propunem 
atribuirea bunurilor persoanei juridice rămase după lichidare după 
criterii obiective, precum cifra de afaceri sau cota de piaţă deţinută 
de persoane juridice cu scop identic sau asemănător. 
 
III. Modificări aduse de noul Cod civil în materia 
Dreptului civil. Drepturi reale 
 

- mase patrimoniale şi patrimonii de afectaţiune; - transferul 
intrapatrimonial; - patrimoniul profesional individual; 

- proprietatea periodică; 
- posibilitatea dobândirii dreptului de proprietate şi a altor drepturi 

reale prin uzucapiune tabulară; 
- instituţia nouă a fiduciei; 
- administrarea bunurilor altuia; 
-  modificări în materia accesiunii imobiliare artificiale: - în cazul 

unei lucrări executate asupra imobilului altuia cu rea-credinţă, 
proprietarul imobilului poate să ceară instanţei înscrierea sa în 
Cartea funciară ca proprietar al lucrării, cu plata, la alegerea sa, 
către autorul lucrării, a jumătate din valoarea materialelor şi a 
manoperei ori din sporul de valoare adus imobilului sau să ceară 
obligarea autorului lucrării la desfiinţarea acesteia sau să ceară 
obligarea autorului lucrării să cumpere imobilul la valoarea de 
circulaţie pe care acesta ar fi avut-o dacă lucrarea nu s-ar fi 
efectuat. Desfiinţarea lucrării se face pe cheltuiala autorului 
acesteia, care este ţinut totodată să repare orice prejudicii cauzate, 
inclusiv pentru lipsa de folosinţă; 

- modificări în materia servituţilor 
- în materia cărţii funciare, modificarea este radicală, noul Cod civil 

instituind caracterul constitutiv al înscrierii constituirilor sau 
strămutărilor drepturilor reale asupra imobilelor. Abrogarea şi 
modificarea unei serii de acte normative care reglementau materia 
cărţii funciare. 
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IV. Modificări aduse de noul Cod civil în materia  
Dreptului internaţional privat 
 
1. În art. 2557 alin. 3 C. civ. român din 2009 se prevede faptul că 

dispoziţiile Cărţi a VII-a „sunt aplicabile în măsura în care convenţiile 
internaţionale la care România este parte, dreptul Uniunii Europene sau 
dispoziţiile din legile speciale nu stabilesc o altă reglementare.” Astfel, 
dreptul aplicabil în materia obligaţiei de întreţinere, protecţiei copiilor, 
obligaţiilor contractuale şi necontractuale este determinat de dreptul 
Uniunii Europene sau de convenţiile internaţionale ratificate. Totuşi, în 
cazul obligaţiilor contractuale şi necontractuale, se precizează că în 
materiile care nu intră sub incidenţa reglementărilor Uniunii Europene 
sunt aplicabile dispoziţiile Codului civil privind legea aplicabilă actului 
juridic, dacă nu se prevede altfel prin convenţii internaţionale sau prin 
dispoziţii speciale. Aşa cum s-a remarcat în literatura de specialitate , 
regula cuprinsă la art. 2557 alin. 3 C. civ. român din 2009 va fi aplicabilă 
nu numai convenţiilor la care România este parte în prezent, dar şi 
convenţiilor viitoare, de exemplu cele elaborate în cadrul Conferinţei de 
Drept Internaţional Privat de la Haga. 

2. Prin art. 230 lit. q din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a 
Codului civil român, legiuitorul român a abrogat art. 1-33 şi 36-147 din 
Legea nr. 105/1992.  

Aşadar, din Legea nr. 105/1992 au rămas în vigoare dispoziţiile 
art. 34-35 privind legea aplicabilă obligaţiei de întreţinere şi dispoziţiile art. 
148-183, adică tot Capitolul 12. „Norme de procedură în materia dreptului 
internaţional privat”, inclusiv secţiunea II intitulată „Legea aplicabilă în 
procesele de drept internaţional privat”. 

3. Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a VII-a din 
Codul civil sunt stabilite prin art. 207 - 208 din Legea nr. 71/2011. Astfel, 
potrivit art. 207 din Legea nr. 71/2011, „(1) Dispoziţiile Cărţii a VII-a 
”Dispoziţii de drept internaţional privat” a Codului civil se aplică numai în 
cauzele deduse instanţei judecătoreşti sau autorităţii competente după data 
intrării în vigoare a Codului civil, având ca obiect raporturi juridice cu 
elemente de extraneitate, indiferent de data şi locul încheierii actelor ori 
producerii sau săvârşirii faptelor generatoare ale respectivelor raporturi 
juridice. (2) În cazul raporturilor de drept internaţional privat stabilite 
anterior intrării în vigoare a Codului civil, competenţa legii determinate 
potrivit alin. 1 poate fi înlăturată dacă aplicarea sa conduce la consecinţe 
vădit injuste. (3) În cauzele privind raporturi cu elemente de extraneitate 
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aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau al autorităţilor competente, 
legea aplicabilă se determină conform normelor de drept internaţional 
privat aplicabile până la data intrării în vigoare a Codului civil. (4) 
Dispoziţiile alin. 1 şi 2 se aplică în mod corespunzător ori de câte ori ar 
interveni o modificare a regulilor de drept internaţional privat stabilite în 
cartea a VII-a a Codului civil.”  

În art. 208 din Legea nr. 71/2011 se prevede: ”(1) Când dreptul 
substanţial aplicabil unor raporturi cu elemente de extraneitate, desemnat 
de părţi sau, după caz, de autorul actului unilateral, conform dispoziţiilor 
cărţii a VII-a a Codului civil, a cunoscut modificări până la data aplicării 
sale, se aplică normele pertinente ale acestuia în vigoare la data desemnării, 
în lipsă de prevederi contrare în cartea a VII-a a Codului civil. (2) Dacă în 
dreptul străin stabilit conform regulilor cărţii a VII-a a Codului civil ca 
fiind dreptul aplicabil în cauză a avut loc o tranziţie legislativă, normele de 
drept substanţial aplicabile în cauză se determină potrivit regulilor de drept 
tranzitoriu prevăzute în acest sistem de drept. (3) În cazurile de acceptare 
a retrimiterii, în condiţiile prevăzute la art. 2559 din Codul civil, regula de 
drept internaţional privat străină este luată în considerare în forma şi 
conţinutul existente la momentul identificării dreptului străin aplicabil.” 

4. Remarcăm noutatea utilizării ca punct de legătură a reşedinţei 
obişnuite în art. 2638 alin. 2 C. civ. român din 2009, faţă de vechea 
abordare a legiuitorului român în materia lex contractus din art. 77 alin. 2 
al Legii nr. 105/1992 – domiciliul sau reşedinţa debitorului prestaţiei 
caracteristice sau a autorului actului.  

Susţinem această nouă abordare, prin intermediul căreia domiciliul 
şi reşedinţa au fost înlocuite cu acest element de legătură, „întărindu-se 
astfel proximitatea dintre legea aplicabilă şi raportul juridic cu element de 
extraneitate şi asigurându-se o prevalenţă a criteriului lex fori.  

Legiuitorul român a respectat în mare parte un paralelism între 
normele conflictuale şi cele de competenţa jurisdicţională, utilizând ca 
punct de legătură reşedinţa obişnuită” . Astfel, în art. 1051 din noul Cod 
român de procedură civilă – Legea nr. 138/2010, care urmează a intra în 
vigoare la 1.01.2013, competenţa instanţelor române este stabilită în 
funcţie de „domiciliul pârâtului, iar, în lipsă, de reşedinţa obişnuită, 
respectiv sediul principal, iar în lipsa sediului principal, un sediu secundar 
sau fondul de comerţ pe teritoriul României la data introducerii cererii.” 

La nivel internaţional iniţial, apoi la nivelul Uniunii Europene, s-a 
acordat importanţă sporită autonomiei de voinţă în privinţa legii aplicabile, 
tendinţă preluată de legiuitorul român, care a extins simţitor domeniul de 
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aplicare al autonomiei de voinţă în ansamblul reglementării raporturilor de 
drept internaţional privat din noul Codul civil român.  

Alături de materii consacrate, precum cea a actului juridic sau a 
obligaţiilor, legea aplicabilă este determinată de voinţa părţilor în privinţa 
regimului matrimonial (art. 2590), divorţului (art. 2597), obligaţiei de 
întreţinere, succesiunilor (art. 2634) şi fiduciei (art. 2659). Justificarea 
extinderii autonomiei de voinţă ţine de eficientizarea raporturilor juridice; 
unii autori consideră, însă, că aceasta va conduce la extinderea progresivă a 
aplicabilităţii legii străine, lucru care va ridica nivelul cheltuielilor 
procesuale . 

5. Observăm că, în noua reglementare, legiuitorul român nu mai 
face distincţie între legea aplicabilă bunurilor mobile, respectiv cea 
aplicabilă bunurilor imobile şi fondului de comerţ din moştenire, oferind 
ca regulă o normă conflictuală unică pentru ambele situaţii - legea statului 
pe teritoriul căruia defunctul a avut, la data morţii, reşedinţa obişnuită, şi o 
singură alternativă - alegerea legii statului a cărui cetăţenie o are persoana, 
ca lege aplicabilă moştenirii în ansamblul ei. 

În cadrul Conferinţei de Drept Internaţional Privat de la Haga 
există o Convenţie privind conflictul de legi în materia formei dispoziţiilor 
testamentare, încheiată la data de 5.10.1961, şi o Convenţie privind legea 
aplicabilă succesiunilor, semnată în data de 1.08.1989, dar care nu a intrat 
niciodată în vigoare.  

Se pare că intenţia legiuitorului român a fost să urmărească aceste 
preocupări existente la nivel internaţional şi tendinţele legislaţiei Uniunii 
Europene reflectate în materia succesiunilor de dispoziţiile propunerii din 
anul 2009 pentru un Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi 
executarea hotărârilor judecătoreşti şi a actelor autentice în materie de 
succesiuni, precum şi crearea unui certificat european de moştenitor. 
Optând pentru legea statului pe teritoriul căruia defunctul a avut reşedinţa 
obişnuită la data morţii, legiuitorul român a renunţat la vechiul sistem, în 
care legea aplicabilă moştenirii se împărţea după cum privea bunuri mobile 
sau imobile şi fondul de comerţ, pentru că acesta “prezintă dezavantaje şi 
creează unele inechităţi între moştenitori; trimiterea la legea situaţiei 
imobilelor nu era întotdeauna eficientă, fiind cunoscute unele sisteme de 
drept care nu acceptă dezbaterea acestor succesiuni” . 

Din expunerea de motive la proiectul de adoptare a noului Cod 
civil român, reiese ideea că, prin noua reglementare din art. 2633-2634, s-a 
urmărit lărgirea autonomiei de voinţă a testatorului, în cazul alegerii unei 
alte legi aplicabile decât cea a reşedinţei obişnuite, cu o singură limitare – 
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interzicerea oricărei atingeri aduse drepturilor moştenitorilor rezervatari 
prevăzute de legea aplicabilă în lipsa alegerii.  

Totuşi, nu există o prevedere expresă în acest sens în actul 
normativ adoptat. Persoana în cauză poate să aleagă ca lege aplicabilă 
moştenirii în ansamblul ei legea statului a cărui cetăţenie o are, aceasta 
fiind singura opţiune de derogare de la regula generală. Dacă viitorul 
defunct alege legea statului de cetăţenie, interesele moştenitorilor 
rezervatari vor fi protejate.  

Unii autori au considerat că “autonomia de voinţă nu a fost 
lărgită”, cum pretindea legiuitorul român în expunerea de motive, “ci a 
fost restrânsă la o singură posibilitate.“ În plus, aceşti autori nu au fost de 
acord cu „afirmaţia legiuitorului român din expunerea de motive, potrivit 
căreia, în afara regulii generale de la art. 2633, în privinţa imobilelor se 
aplică prin excepţie legea situării imobilului (lex rei sitae).  În lipsa unei 
prevederi exprese în acest sens în actul normativ, se poate 
contraargumenta afirmaţia şi prin faptul că o asemenea excepţie ar deturna 
regula de la scopul ei, de unificare a regimului juridic aplicabil moştenirii. 
Testatorul poate deroga de la regulă, însă numai trimiţând la legea 
cetăţeniei şi doar în privinţa întregii moşteniri, nu numai asupra unei părţi 
– imobilele” . 

În art. 16 din propunerea de Regulament a Uniunii Europene, este 
stipulată regula generală în materia legii aplicabile succesiunii: ”Cu excepţia 
cazurilor contrare prevăzute de prezentul regulament, legea aplicabilă 
pentru ansamblul succesiunii este cea a statului membru unde defunctul îşi 
avea reşedinţa obişnuită în momentul decesului.” În expunerea de motive 
a acestei propuneri de act normativ, s-a precizat că, în cadrul consultărilor, 
au fost evidenţiate inconvenienţele sistemului denumit „scizionist”, în care 
succesiunea mobiliară se supune legii ţării de domiciliu a defunctului, iar 
succesiunea imobiliară legii statului unde se situează acest bun, sistem ce 
creează mai multe mase succesorale, fiecare supusă unei legi diferite, care 
stabileşte în mod diferit moştenitorii şi partea care le revine, precum şi 
partajul sau lichidarea succesiunii. Prin Regulament s-a propus un sistem 
unitar, care să permită ca succesiunea să facă obiectul unei legi unice, ceea 
ce evită inconvenientele de acest fel. “Un regim unitar ar permite 
testatorului să planifice repartizarea bunurilor sale între moştenitori în 
mod echitabil, indiferent de locul unde se situează aceste bunuri.” În 
proiectul de Regulament s-a optat pentru legea ultimei reşedinţe obişnuite 
a defunctului ca factor de legătură, în locul celei a statului de cetăţenie, 
deoarece “prima lege amintită coincide cu centrul de interes al defunctului 
şi adesea cu locul în care se află cea mai mare parte a bunurilor sale. O 
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astfel de legătură favorizează integrarea în statul membru de reşedinţă 
obişnuită şi evită orice discriminare a persoanelor care au locuit în statul 
respective, fără a avea cetăţenia acestuia.” Reşedinţa obişnuită a fost 
reţinută în normele privind conflictele între mai multe state membre ale 
Uniunii Europene şi în toate instrumentele moderne, inclusiv în 
Convenţia de la Haga privind legea aplicabilă succesiunilor din anul 1989. 

În art. 17 din propunerea de Regulament a Uniunii Europene se 
stipulează că “o persoană poate desemna ca lege care să reglementeze 
masa succesorală legea statului a cărei cetăţenie o deţine.” În expunerea de 
motive la acest proiect, se explică faptul că “toate sistemele juridice ale 
statelor membre ale Uniunii Europene conţin mecanisme destinate să 
asigure subzistenţa apropiaţilor defunctului, în principal mecanisme de 
rezervă succesorală. Cu toate acestea, testatorii resortisanţi ai unui stat 
membru al Uniunii Europene, în care donaţiile între vii sunt irevocabile, 
pot confirma validitatea acestora, alegând legea lor naţională ca lege 
aplicabilă moştenirii. Unul dintre obiectivele principale ale proiectului de 
Regulament a fost acela de a asigura respectarea acestor mecanisme. 
Având în vedere că testatorul are posibilitatea de a opta pentru legea 
aplicabilă, trebuia găsit un compromis între avantajele acestei opţiuni, cum 
ar fi securitatea juridică şi o mai mare facilitate de a planifica propria 
succesiune, şi protejarea intereselor legitime ale apropiaţilor defunctului, în 
special soţul ori soţia şi copiii acestuia care îi supravieţuiesc. Din acest 
motiv proiectul a permis testatorului să opteze numai pentru legea statului 
a cărei cetăţenie o deţine, iar acesta trebuie evaluat în raport cu regula 
generală, ceea ce conduce la aplicarea legii statului de reşedinţă. Această 
opţiune permite testatorului, care a beneficiat de dreptul la libera circulaţie 
oferit în cadrul Uniunii, dar care doreşte să menţină legături strânse cu ţara 
sa de origine, să păstreze aceste legături culturale prin intermediul 
succesiunii sale. Proiectul a eliminat posibilitatea de a opta, în cazul legii 
aplicabile succesiunii, pentru legea aplicabilă regimului matrimonial al 
testatorului, pentru că aceasta ar fi permis opţiuni multiple deoarece, în 
cazul regimurilor matrimoniale, soţii beneficiază de o mai mare flexibilitate 
în materie de lege aplicabilă, lucru care ar fi fost contrar obiectivelor 
menţionate.” 

6. Propunem reintroducerea vechilor dispoziţii ale art. 70 din 
Legea română nr. 105/1992 în C. civ. român din 2009, între art. 2638 şi 
art. 2639, sub forma art. 26381, considerând că legiuitorul român a omis 
fără intenţie reglementarea legii aplicabile actelor juridice accesorii. 

7. Propunem înlocuirea punctului de legătură – legea cetăţeniei din 
art. 2639 alin. 2 lit. b C. civ. român din 2009, referitor la legea aplicabilă 

 
 

78



THE AMENDMENTS OF THE NEW ROMANIAN CIVIL CODE IN THE FIELD  
 

condiţiilor de formă ale actului juridic, cu elementul - legea personală a 
celui care a întocmit actul juridic. 

8. În baza dispoziţiilor art. 11 alin. 3 din Regulamentul (CE) nr. 
593/2008 (aplicabil României ca stat membru al Uniunii Europene), 
„actul juridic unilateral menit să producă efecte juridice, aflat în legătură cu 
un contract încheiat sau care urmează să fie încheiat, este considerat a fi 
valabil din punct de vedere al formei dacă îndeplineşte cerinţele de formă 
prevăzute de legea care reglementează sau ar reglementa contractul pe 
fond sau de legea ţării în care a fost încheiat actul ori de legea ţării în care 
autorul actului îşi avea reşedinţa obişnuită la acea dată.” Se observă şi 
preferinţa legiuitorului european pentru punctul de legătură constând în 
reşedinţa obişnuită  persoanei. 

Aşa cum s-a arătat în literatura de specialitate , „prin generalizarea 
punctului de legătură al reşedinţei obişnuite se preconizează o reducere a 
importanţei legii naţionale. Dacă persoana are mai multe cetăţenii, se 
aplică legea aceluia dintre state a cărui cetăţenie o are şi de care este mai 
strâns legată, în special prin reşedinţa sa obişnuită. În cazul persoanei care 
nu are nici o cetăţenie sau este refugiat, trimiterea la legea naţională este 
înţeleasă ca fiind făcută la legea statului unde acesta îşi are reşedinţa 
obişnuită.” 

9. În plus, propunem înlocuirea punctului de legătură – legea 
naţională din art. 2635 C. civ. român din 2009, referitor la legea aplicabilă 
formei testamentului, cu legea personală, deoarece, aşa cum reiese din 
expunerile doctrinare  şi din reglementările altor state, „este mai potrivită 
din punct de vedere practic. Legea naţională priveşte doar persoanele 
fizice care sunt cetăţeni ai anumitor state, nu şi apatrizii sau refugiaţii, care 
sunt şi ei subiecte de drept internaţional privat. Astfel, legea personală a 
cetăţeanului străin va fi cea a statului a cărui cetăţenie o are, a apatridului – 
cea a statului în care îşi are reşedinţa obişnuită şi a refugiatului - cea a 
statului care îi acordă azil.”  

9. Conform art. 2578-2579 C. civ. român din 2009, „măsurile de 
ocrotire a persoanei cu capacitate deplină de exerciţiu sunt supuse legii 
statului unde aceasta îşi are reşedinţa obişnuită la data instituirii tutelei sau 
la data luării unei alte măsuri de ocrotire. Această lege guvernează şi 
existenţa, întinderea, modificarea şi stingerea puterii de reprezentare 
încredinţate de persoana cu capacitate deplină de exerciţiu, pentru situaţia 
în care nu se va putea îngriji de interesele sale. Dar aceasta poate însă alege 
una dintre următoarele legi: - legea naţională; - legea unei reşedinţe 
obişnuite anterioare; - legea statului unde sunt situate bunurile, în ceea ce 
priveşte măsurile de ocrotire cu privire la bunuri. În mod excepţional, în 
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măsura în care este necesar pentru ocrotirea persoanei fizice, autoritatea 
competentă poate să aplice sau să ia în considerare legea altui stat, cu care 
situaţia juridică prezintă cele mai strânse legături. Măsurile ce se iau cu 
privire la persoana ocrotită ori bunurile sale sunt supuse legii statului ale 
cărui autorităţi îndrumă şi supraveghează exercitarea ocrotirii de către cei 
în drept.” „Persoana care, potrivit legii naţionale, este lipsită de capacitate 
sau are capacitate de exerciţiu restrânsă nu poate să opună această cauză 
de nevaliditate celui care, de bună-credinţă la momentul încheierii actului 
şi conform legii locului unde actul a fost încheiat, a considerat-o ca fiind 
deplin capabilă. Această regulă nu se aplică actelor juridice referitoare la 
familie, moştenire şi la drepturi reale asupra imobilelor situate în alt stat 
decât cel al locului încheierii actului. De asemenea, lipsa calităţii de 
reprezentant, stabilită potrivit legii aplicabile ocrotirii persoanei fizice, nu 
poate fi opusă terţului care cu bună-credinţă s-a încrezut în această 
calitate, potrivit legii locului unde actul a fost întocmit, dacă actul a fost 
încheiat între prezenţi şi pe teritoriul aceluiaşi stat.” 

Observăm schimbarea de către legiuitorul român în noua 
reglementare civilă a punctului de legătură legea naţională a persoanei 
majore ocrotite cu legea reşedinţei obişnuite a persoanei ocrotite, cu 
posibilitatea de a alege şi legea naţională, legea unei reşedinţe obişnuite 
anterioare sau legea statului unde sunt situate bunurile, în ceea ce priveşte 
măsurile de ocrotire cu privire la bunuri. În mod excepţional, în măsura în 
care este necesar, autoritatea competentă pentru ocrotirea persoanei fizice 
poate să aplice sau să ia în considerare legea altui stat, cu care situaţia 
juridică prezintă cele mai strânse legături. 

Potrivit art. 2611 C. civ. român din 2009, legea aplicabilă autorităţii 
părinteşti şi protecţiei copiilor se stabileşte potrivit Convenţiei privind 
competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu 
privire la răspunderea părintească şi măsurile privind protecţia copiilor, 
adoptată la Haga la 19 octombrie 1996, ratificată de România prin Legea 
nr. 361/2007. Conform art. 15 din convenţie, reşedinţa obişnuită a 
copilului este punctul de legătură preponderent utilizat pentru stabilirea 
legii aplicabile în acest domeniu. 

Concluzii 
 
Opera legiuitorului nu este încă finalizată, mai există domenii care 

au fost atinse de modificările aduse de noul Cod civil, dar a căror 
reglementare încă nu au fost detaliată, ca, de exemplu, regulile în materia 
admisibilităţii probelor în procesul civil şi a forţei lor probante, care nu se 
mai regăsesc în noul Cod civil, dar nici în Codul de procedură civilă, 
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modificat prin Legea nr. 71/2011 (doar vechile reguli de administrare a 
probelor există în prezent în C. proc. civ.). Doar în Legea nr. 138/2010 de 
adoptarea noului Cod de procedură civilă regăsim dispoziţii complete în 
materia probelor, însă acest act normativ va intra în vigoare abia la data de 
01.01.2013. 

De asemenea, nu putem spune că noul Cod civil este perfect, 
întrucât acesta conţine, din nefericire, şi abordări nepotrivite, ca, de 
exemplu, prevederea de la art. 249 alin. 2 teza a II-a, potrivit căreia, la 
lichidarea unei persone juridice, dacă nu s-a prevăzut în actul constitutiv 
cum se împart bunurile aflate în patrimoniul acesteia, după plata datoriilor, 
acestea vor fi distribuite de către instanţa de judecată, “prin tragere la 
sorţi” din cel puţin 3 persoane juridice cu scop identic sau asemănător, 
propuse de lichidator. 

Oricum, dincolo de imperfecţiunile sale, noul Cod civil este 
binevenit în peisajul legislativ contemporan, reunind într-un limbaj 
modern reglementări din materiile aparţinând dreptului privat – dreptul 
civil (partea generală, persoanele, drepturi reale, obligaţii, contracte, 
succesiuni), dreptul familiei, dreptul comercial, dreptul internaţional privat 
(aceste ultime trei materii nepierzându-şi caracterul de disciplină autonomă 
de studiu). Aplicarea lui în practică va răspunde nelămuririlor doctrinarilor 
referitoare la implementarea anumitor reglementări noi aduse de acesta3.   

 

                                                 
3 Andone Raluca-Oana,  Drept civil. Partea generală. Suport de curs, în format electronic, Iaşi, 
2011, p. 6 
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1. Precizari prealabile  
 
Naţiunile sau popoarele care luptă pentru independenţă pot 

deveni, la un moment dat, titulare ale unor drepturi şi obligaţii de drept 
internaţional în nume propriu.  Cei mai mulţi autori se referă adesea la 
mişcările de elibnerare naţională; ori, acestea sunt expresia organizată a 
luptei unui popor pentru independenţă, reprezentanţi ai popoarelor care 
sunt încă constituite în state.2 

O dată cu percepţia contradicţiei între afirmarea libertăţii şi 
independenţei şi dominaţia străină asupra unui popor, exercitată de un 
imperiu, un stat multinaţional sau putere colonială, a apărut conceptul de 
popor care luptă pentru independenţă. 

Istoria a cunoscut asemenea cazuri; de exemplu, războaiele de 
independemţă în America Latină3, în secolul XIX, ca şi unele războaie de 
independenţă în zona Balcanilor ( insurecţia greacă din 1825, războiul de 
independenţă dus de România şi Bulgaria în 1877), perioade în care 
popoarele respective au creat forme de organizare care au întreţinut şi 
unele raporturi internaţionale, deşi erau recunoscute numai ca beligeranţi. 
4 

implicând drepturi şi obligaţii, este, istoriceşte vorbind, relativ 
scurt.5 

lor, ca unul  din principiile 
fundamentale ale dreptului internaţional.6 

                                                

Mişcările de eliberare naţională s-au manifestat în viaţa 
internaţională mai întâi ca entităţi politice, ca reprezentante ale unor 
popoare neconstituite încă în state. Drumul consacrării lor în dreptul 
internaţional, ca o categorie juridică specifică, supusă atât condiţiiilor de 
recunoaştere de către alte subiecte de drept internaţional cât şi unui regim 
juridic 

Mişcărilor de eliberare naţionalălă li s-a recunoscut calitatea de 
subiecte de drept internaţional în primul rând în cadrul ONU ca şi în 
cadrul Organizaţiei Unităţii Africane, o dată cu afirmarea principiului 
dreptul de autodeterminare al popoare

 
2 Cf. Raymond Ranjeva, Les peuples et les mouvemens de libėration nationale, în Droit 
international, Bilan et perspectives, tome I, Rėd.gėnėral m.bedjaoui, 1991, p.114 
3 Cf.J. Barberis, curs, pp.239-240 
4 I. Diaconu, Tratat de drept internaţional public, vol I, Ed. Lumina Lex, Bucureţti, 2002 pp. 
474-475 
5 Raluca Miga Beşteliu, Drept internaţional public, Vol. I, Editura All Beack, 2005, p. 50 
6 Ibidem, p.50 
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2. Reprezentarea internaţională 
 
În cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, s-a acordat treptat un 

statut mişcărilor de eliberare naţională. Acesta a fost precedat în paractică, 
de o recunoaştere prealabilă de către organizaţia regională respectivă. Au 
jucat un rol important în acest sens Organizaţia Unităţii Africane şi Liga 
Statelor Arabe. Intr-o primă etapă, mişcările de eliberare naţională au fost 
destinatare ale ajutorului furnizat de organismele şi instituţiile sistemului 
ONU, la cererea Adunării generale, adesea prin intermediul organismelor 
regionale. O a doua etapă a fost recunoaşterea unei mişcări de eliberare 
naţională ca reprezentant al poporului respectiv; aşa au fost recunoscute 
Consiliul Naţional African din Zimbabwe, Organizaţia Poporului din 
Africa de Sud-Vest ( SWAPO), mişcările din Angola, Mozambic, Guineea 
Bissau, Capul Verde. Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (PLO) a fost 
recunoscută de asemena ca reprezentant al poporului palestinian. În acest 
mod se recunoaştea caracterul de reprezentativitate al mişcărilor în cauză 
şi se excludea reprezentarea popoarelor şi teritoriilor respective de către 
puterea colonială.7 

Cu timpul reprezentanţii mişcărilor de eliberare naţională au fost 
invitaţi la reuniunile unor organe subsidiare ale Adunării generale, iar  din 
1974 li s-a acordat statutul de observator. Tot din acest an, SWAPO şi 
PLO au primit statutul de observator permanent, putând să participe la 
toate lucrările adunării şi la toate conferinţele organizate de ONU. PLO 
are în prezent acest statut şi pe lângă unele instituţii specializate ale ONU, 
ca UNESCO; FAO; OIM şi OMS.8 

Obiectivul mişcărilor de eliberare naţională este acela al eliberării 
naţionale şi autodeterminării ţării lor cu participarea populaţiei autohtone. 

Lupta are loc împotriva regimurilor coloniale, rasiste sau de 
ocupaţie ilegală ori străină. Multe rezoluţii s-au referit la Namibia şi la 
poporului palestiniat care luptă împotriva ocupaţiei palestiniene. 
Numeroase rezoluţii au înglobat sub denumirea de colonialism toate 
aceste concepte. Adunarea generală a dat noţiunii de colonialism un sens 
foarte larg.9 

Teritoriile coloniale au un statut separat şi distinct de cel al puterii 
administrate şi acesta va rămâne astfel până la exercitarea dreptului la 
autodeterminare ( rezoluţia 2625/XXV).  Pe de altă parte, rezoluţiile 

                                                 
7  I. Diaconu, op.cit, vol I, Ed. Lumina Lex, Bucureţti, 2002, p. 478 
8 Cf.J. Barberis, op.cit., pp.239-240 
9 I Diaconu,  op.cit, p. 478 
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adoptate au acordat o importanţă deosebită unităţii politice şi integrităţii 
teritoriale a statelor. În acest sens, se prevede că „ Orice tentativă vizând 
ditrugerea parţială sau totală a unităţii naţionale şi a integrităţii teritoriale  a 
unei ţări este incompatibilă  cu scopurile şi principiile Catei Naţiunilor 
Unite”. Declaraţia 2625/XX din 1970 proclamă că „ Nimic din paragrafile 
precedente nu va  fi interpreteat ca autorizând sau încurajând o acţiune, 
oricare ar fi, care ar rupe, total sau  parţial, integritatea teritorială  sau 
unitatea politică  a oricărui stat  suveran  şi  independent care se  comportă 
în conformitate cu  principiul egalităţii în drepturi şi dreptul popoarelor la 
autodeterminare reprezentând ansamblul poporului care aparţine 
teritoriului, fără deosebire de rasă, credinţă sau culoare”10 

Aceste prevederi delimitează popoarele la autodeterminare de 
cazurile de secesiune, care ar  aduce atingere integrităţii teritoriale sau 
unităţii politice a unui stat, sau de cele de război civil; de asemenea este 
clar delimitat dreptul popoarelor la autodeterminare de situaţia 
minorităţilor, care fac obiectul protecţieiprin norme specifice, în cadrul 
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale; în aceste cazuri nu se pune 
problema de a recunoaşte o mişcare de eliberare naţională, căci nu este 
vorba de lupta unui popor pentru autodeterminare. 11 

Popoarele care au luptat pentru exercitarea dreptului la 
autodeterminare, în afară de  participarea la activitatea organizaţiilor 
internaţionale, au stabilit relaţii oficiale cu numeroase state, conducătorii 
lor fiind trataţi la nivel de şefi de stat şi de guvern.  De asemena, ele au 
stabilit relaţii diplomatice cu numeroase state ţi au deschis ambasade sau 
alte forme de reprezentare diplomatică în capitalele acestora. 

 
3. Încheierea de tratate 
 
Dreptul internaţional contemporan  recunoaşte  mişcărilor de 

eliberare naţională o capacitate specifică de a încheia tratate internaţionale, 
punându-se problema calităţii de subiecte de drept internaţional a 
acestora. 

Dobândirea calităţii de subiect de drept internaţional are ca efect 
posibilitatea acestor entităţi de a exercita drepturi potrivit dreptului 
internaţional. Există opinii potrivit cărora existenţa mişcării de eliberare nu 
atrage în mod automat dobândirea calităţii de subiect de drept 
internaţional ci numai dacă sunt întrunite mai multe condiţii, printre care 

                                                 
10 Ibidem, p. 479 
11 I Diaconu,  op.cit, p. 480 
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aceea de a avea un organ reprezentativ care să se manifeste în numele 
naţiunii situată pe un teritoriu determinat. Chiar dacă nu s-au declarat state 
independente, popoarele care luptă pentru eliberare beneficiază de sprijin 
internaţional politic, militar, uneori material, umanitar ceea ce presupune, 
sub aspect juridic, exercitarea unor drepturi cum  sunt dreptul de a intra în 
raporturi cu alete state, dreptul de a primi asistenţă, dreptul de a încheia 
taratate, dreptul de a beneficia de protecţia legii internaţionale. Este bine 
de ştiut că recunoaşterea unor asemenea facultăţi depinde într-o mare 
măsură de politica internaţională, de posibilităţile financiare pe care le are 
mişcarea de eliberare naţională, pe de o parte, iar graniţa dintre acea 
mişcare dizidentă care rămâne la nivelul unui fenomen ilicit potrivit legii 
interne şi mişcarea de eliberare naţională supusă unor reglementări 
internaţionale este deseori invizibilă .12 

Atunci când o mişcare de eliberare naţională ajunge să se 
constituie într-un stat nou,  de cele mai mule ori,  se încheie un acord cu 
statul pe seama căruia poporul respectiv îşi dobândeşte independenţa.  

Această procedură este opusă sistemului în care există o evoluţie 
constituţională în baza dreptului intern13 

Mişcările de eliberare naţională au încheiat numeroase tratate, în 
domenii diferite, atât între ele cât şi cu statele. 

Cele mai numeroase tratate care au fost încheiate cu statele au avut 
ca obiect încetarea războiului de eliberare şi obţinerea independenţei.A 
fost cazul acordurilor de la Evian între Franţa şi Frontul de Eliberare 
Naţională din 1962, care puneau capăt operaţiunilor militare în Algeria şi 
prevedeau formarea unui guvern provizoriu până la organizarea unei 
consultări populare prin vot direct şi universal. Sub rezerva acestei 
consultări, Declaraţia generală adoptată prevedea că statul algerian va 
exercita suveranitatea deplină, în interior şi în exterior, în toate domeniile, 
îşi va crea liber instituţiile interne şi va defini politica sa externă. Alte 
documente au soluţionat probleme militare, de cooperare economică, 
financiară, culturală şi tehnică ţi au stabilit modulde reglementarea 
diferendelor.14 

Aşa cum precizează şi autorul Ion Diaconu, asemenea acorduri au 
fost încheiate de Portugalia cu Partidul african pentru independenţa 
Guineei Bissau şi Capului Verde în 1974 ( prin care se convenea încetarea 

                                                 
12 http://revcurentjur.ro/arhiva/attachments_200434/recjurid043_45F.pdf 
13 G. Fischer, La décolonisation, le role des traités et des constitutions, A.F.D.I. 1962, p. 
805. 
14 I. Diaconu,  op.cit, p. 481 
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focului, se recunoştea independenţa Guineei Bissau  şi se stabileau bazele 
cooperării Portugaliei cu noul stat), cu FRELIMO în 1974  ( se convenea 
încetarea focului, se forma un guvern provizoriu pentru o perioadă de 
tranziţie şi se stabilea data proclamării independenţei Mozambicului), cu 
Mişcarea de eliberare naţională din Sao Tome şi Principe 1974 ( se 
recunoştea această mişcare ca reprezentant legitim al poporului şi se 
stabilea data proclamării independenţei), cu cele trei mişcări de eliberare 
din Angola în 1975 ( erau recunoscute ca reprezentanţi unici şi legitimi ai 
poporului angolez, se forma un guvern pentru perioada de tranziţie, se 
fixa data proclamării independenţei şi se stabileau bazele cooperării 
Portugaliei cu noul stat). 

Alte tratate au fost încheiate între Anglia, consiliul Naţional 
African şi Frontul Patriotic din Zimbabwe, în 1979. Aceste tratate 
prevedeau încetarea focului, un acord privind perioada tranzitorie înaintea 
proclamării independenţei şi un acord aspara  bazelor constituţiei noului 
stat Zimbabwe.15 

Au fost încheiate şi unele convenţii privind limitele teritoriale cu 
alte state. Astfel, în 1961, între guvernul  provizoriu  al Republicii 
Algeriene şi Maroc s-a încheiat tratatul prin care statul marocan 
recunoştea integritatea teritorială a Algeriei; în ce priveşte problema 
terirotială între Maroc şi Algeria, se prevedea că ea îşi va găsi soluţia prin 
negocieri între Guvernul Regatului Marocului şi Guvernul Algeriei 
independente. Poate fi menţionat, de asemenea, tratatul din 1979 între 
Mauritania şi Polisario, prin care mauritania a renunţat la revendicările 
teritoriale asupra Saharei spaniole, iar Polisario s-a angajat să nu revendice 
nici un teritoriu care se află în interiorul frontierelor Mauritaniei.16 

Mişcările de eliberare naţională au semnat şi tratate cu referire la 
prezenţa şi acţiunea forţelor lor armate pe teritoriul altor state. Referiri  la 
acest aspect face şi autorul Ion diaconul, pe care l-a ma mintit  şi mai sus. 
Astfel,  organizaţia pentru  eliberarea Palestinei a încheiat asemenea 
acorduri cu Liban şi cu Iordania. Acordul cu Libanul din 1069 a stipulat 
prezenţa forţelor palestiniene pe teritoriul Libanului şi acţiunea acestora, 
inclusiv organizarea lor  şi relaţia cu autorităţilr libaneze; a fost urmat de 
alte două acorduri  în 1970, pentru reglementarea altor aspecte , inclusiv a 
teatrului de operaţii contra Israelului. Acordurile încheiate de PLO cu 
Iordania în 1970 garantau acţiunea palestiniană pe teritoriul Iordaniei şi 
dreptul la mobilizare; statul iordanian se angaja să sprijine lupta armată 

                                                 
15 I. Diaconu,  op.cit, p. 482 
16 Ibidem  482 
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pentru eliberarea Palestinei; PLO se angaja să nu stabilească baze în oraşe 
şi să nu folosească  arme la  manevre sau antrenamente în interiorul 
oraşelor. În esenţă, aceste acorduri stabileau statutul forţelor armate ale 
mişcării de eliberării pe teritoriul  statelor în cauză.17 

În acest sens, putem reţine acordurile încheiate de PLO ci’u 
Israelul la Oslo, în  1995 şi la Wye în 1998. 

Mişcările de eliberare naţională au încheiat acorduri şi pentru a 
coordona acţiunile lor în lupta de eliberare sau în negocierele cu statul în 
cauză. Putem aminti în acest sens, acordul dintre Frontul Naţional de 
Eliberare a Angolei ţi Mişcarea Populară pentru Eliberarea Angolei, 
încheiat în 1975.18 

Unele mişcări de eliberare naţională au încheiat mai puţine 
acorduri până la obţinerea independenţei lor, în funcţie de natura lor ţi de 
preocupările lor limitate.Practica internaţională confirmă capacitatea lor de 
a încheia tratate internaţionale, ca element al calităţii lor de subiect de 
drept internaţional. 

 
4. Recunoaştrea legitimităţii luptei de eliberare 
 
Înscrierea în Carta ONU a principiului dreptului popoarelor  de a 

dispune de ele însele şi mai ales dezvoltările ulterioare ale acestuia, în 
practica ONU, au condus treptat la acordarea unui statut juridic 
internaţional popoareler care luptă pentru independenţă, în perioada 
respectivă popoarelor coloniale, în ciuda opoziţiei puterilor coloniale. Cele 
mai importante dezvoltări în acest sens în anii 1960-1970.19 

Declaraţia privind acordarea independenţei ţărilor şi popoarelor 
coloniale, adoptată de Adunarea generală a ONU la 14 decembrie 1960 ( 
rezoluţia 1514/XIV) a constituit ounctul  de plecare al unui proces de 
sprijinire fermă de către ONU a luptei acestor popoare. Ideea esenţială a 
acestei declaraţii este interzicerea folosirii forţei de către puterile coloniale 
contra popoarelor coloniale, stipulând că „ Se va pune capăt oricărei 
acţiuni armate şi oricăror măsuri de represiune, de orice fel, îndreptate 
împotriva popoarelor dependente, pentru a permite acestor popoare să 
exercite paşnic şi liber dreptul lor la independenţă completă, iar 
integritatea teritoriului lor naţional va fi respectată”.20 

                                                 
17 I. Diaconu,  op.cit., p.483 
18 J. Barberis, op.cit., p.244 
19 Ibidem. 244 
20 I. Diaconu, op.cit., p.. 476 
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Câţiva ani mai tărziu, Adunarea generală a recunoscut caracterul 
legitim al luptei popoarelor coloniale, mai întâi prin rezoluţia 2022/XX 
din 1965, care a recunoscut legitimitatea luptei ce se desfăşoara pentru 
independenţă în Rodezia, apoi prin rezoluâia 2105/XX din acelaşi an, care 
proclama principiul general „ Adunarea generală recunoaşte legitimitatea 
luptei pe care popoarele sub dominaţie colonială o duc pentru exercitarea 
dreptului lor la autodeterminare şi la independenţă ”. Acest principiu va fi 
reafirmat în numeroase rezoluţii; de asemenea, numeroase rezoluţii au 
recunoscut legitimitatea luptei pentru eliberare în cazuri specifice 
(coloniile portugheze, Zimbabwe, Nambia etc.). Rezoluţia 2105/XX din 
1965 conţinea şi  o invitaţie adresată tuturor statelor să acorde un ajutor 
material şi moral mişcărilor de eliberare naţională.21 

În alte rezoluţii s-a afirmat şi mai clar că popoarele care luptă 
pentru exercitarea dreptului lor la autodeterminare pot recurge la toate 
mijloacele de care dispun ( chiar la lupta armată), conforme cu Carta 
ONU.22 

Un document de o importanţă aparte este Declaraţia  asupra 
principiilor dreptului  internaţional referitoarela relaţiile prieteneşti şi 
cooperarea între state, adoptată prin rezoluţia 2625/XXV din 1970, prin 
consens. În cadrul „ principiului egalităţii în drepturi şi autodeterminării 
poapoarelor ”, după ce proclamă că toate popoarele au dreptul de a stabili 
liber, fără ingerinţă exterioară. Statutul lor politic, Declaraâia afirmă că 
fiecare stat are obligaţia să promoveze, prin acţiune comună şi separată 
realizarea acestui principiu si să sprijine ONU pentru a pune capăt de 
urgenţă colonialismului, ţinând seama de voinţa liber exprimată a 
popoarelor în cauză şi de faptul că supunerea popoarelor unui jug, unei 
dominaţii şi exploatări străine reprezintă o încălcare a acestui principiu şi 
este contrară Cartei. Mai departe se afirmă că „ Fiecare stat are obligaţia de 
a se abţine de orice acţiune de forţă care lipseşte popoarelor menţionate... 
de dreptul lor la autodeterminare,la libertate şi independenţă.În acţiunile şi 
în rezistenţa lor impotriva unor asemenea acţiuni de forţă, în urmărirea 
exercitării dreptului de a căuta şi primi sprijin cu scopurile şi principile 
Cartei”.23 

Se consideră că teritoriul unui popor care nu se autoguvernează 
are un statut distint de cel al statului care-l administrează şi va exista astfel 
până când poporul respectiv  îşi exercită dreptul la autodeterminare. 

                                                 
21 Ibidem, p.. 476 
22 Ibidem, p.. 476 
23 I. Diaconu, op.cit., p. 478  
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Prin numeroase rezoluţii, Adunarea generală a chemat statele în 
cauză să  trateze pe combatanţii cu convenţiile de la Geneva din 1949  
pentru protecţia victimelor conflictelor armate. Prin unele rezoluţii, s-a 
cerut Portugaliei să nu folosească substanţe chimice în războaiele coloniale 
din Angola, Mozambic şi Guineea, ca acte contrare normelor general 
recunoscute ale dreptului internaţional enunţate în protocolul de la 
Geneva din 1925 (rezoluţia 2795/XXVI); prin rezoluţia 3103 /XXVIII 
din 1973 războaiele de eliberare naţională sunt considerate conflicte 
armate internaţionale, în sensul conversaţiilor de la Geneva din 1949, 
Protocoalele adiţionale la aceste Convenţii, adoptate în 1977, au consacrat 
această conceptie. 24 

 
Concluzii: 
 
Mişcările de eliberare naţională pot obţine recunoaşterea unui 

anumit statut juridic internaţional cand lupta lor şi imprejururările în care 
se desfăşoară, permit să se constate că se găsesc într-o situaţie tranzitorie, 
ce reprezintă o etapă în procesul de constituire a unu stat independent cu 
personalitate juridică deplină. 
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THE CONCEPT OF MATRIMONIAL CONVENTION 

UNDER THE PROVISIONS OF THE NEW 
ROMANIAN CIVIL CODE 

 
CONSIDERAŢII PRIVIND CONVENŢIA MATRIMONIALĂ  

POTRIVIT DISPOZIŢIILOR DIN NOUL COD CIVIL  
 

Nadia Cerasela ANITEI 1 
 
Abstract 
By Law no. 287 of July 17, 2009 on the Civil Code republished through 

Law no. 71/2011, the new Civil Code is subject to the tendency of the modern 
legislations to create a triple economic balance in relations between spouses matters by 
means of the matrimonial regimes established: 

1. between spouses: the emergence of marital agreements, which led to the 
adoption of more flexible legal rules, that allow spouses a certain freedom to choose the 
regime of patrimonial relations between them; 

2. within the family: to protect the interests of the family, they resorted to 
mandatory rules that provided for limitations and prohibitions (Art. 321-322 on 
family home - new concept in the Romanian law, art. 316 regarding the acts seriously 
threatening family interests); 

3. between family and society-third parties: through the establishment of certain 
substantive requirements of legal acts, including of the marital agreements concluded by 
affidavit, with the obligation to be made public. 

We believe that in the new Civil Code, Chapter VI of Book II - The family 
is called Patrimonial rights and obligations of spouses devotes Section 1 Common 
provisions, paragraphs 1-3, art. 312-328 to the primary regime. 

The primary regime governed by art. 312-328 of the new Civil Code is defined 
as all legal norms governing the relations established between spouses, or between one or 
both spouses on the one hand, and third parties, on the other hand, relations having as 
object existing assets at the time of marriage, acquired during it, as well as contracted 
obligations in connection with such goods or the carrying out of the obligations of 
marriage that apply to all marriages, regardless of the matrimonial regime to which the 
spouses are subjected. 

The provisions of art. 312 of the Civil Code establish: a legal system that is 
the community property regime and two conventional regimes: separation of property 
regime and the regime of conventional community (the latter includes conventional 
exemptions from the community property regime). 

                                                 
1 Nadia Cerasela ANITEI – Conf. Univ. Dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Petre 
Andrei” din Iaşi, Adresa e-mail: ncerasela@yahoo.com 
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The legal matrimonial regime includes property acquired by both 
spouses during marriage, except for the goods provided by law, which are each spouse's 
own assets. 

The legal community regime will apply in all situations in which prospective 
spouses do not opt for the separation of property regime or for the 
conventional community regime. 

Separation of property regime is characterized in that each of the 
spouses is the exclusive owner of their property and of that they acquire by themselves 
after the marriage, at the adoption of this regime spouses are required to draw up an 
inventory of movable property belonging to each one at the date of the contracting of 
marriage. 

The Conventional community regime is applicable when by 
matrimonial agreement, they derogate from the provisions on the legal community 
regime, and the matrimonial convention concluded in this case may narrow or widen the 
community of goods. 

The new Civil Code places at the basis of patrimonial relations between 
spouses the principle of autonomy of will, predicting a real legislative reform of the 
matrimonial regime existing at present in Romania. 

The specialty literature defines it in a different manner. Thus, the matrimonial 
convention is defined as being “the convention by means of which the prospective spouses 
regulate their matrimonial system, the state of their current and future goods, in terms of 
the pecuniary relations that emerge from marriage2” or that this is a “conditional 
contract, solemn and irrevocable, by means of which the future spouses organize their 
civil condition and determine, as far as their goods are concerned, the consequences of the 
conjugal association  3”,  or as „the legal act by means of which the parties regulate the 
main patrimonial relationships that will take place between them during marriage”.4 
Another point of view5 that we strongly agree with, is that the matrimonial convention 
designates the conventional act through which the future spouses, making use of the 
freedom conferred by the law-maker, set their own matrimonial system or change, during 
marriage, the matrimonial system under which they were married. 

 
Keywords: 
matrimonial convention; Family Code; the new Civil Code; property relations 

between spouses, matrimonial property regime, legal matrimonial regime; separation of 
property regime, conventional community regime. 

                                                 
2 C., Hamangiu, I., Rosetti – Bălănescu, A., Băicoianu.  Tratat de drept civil, vol. III,  All 
Beck Publishing House, Bucureşti, 1998, p.4. 
3 D., Alexandresco. op. cit., p.5 -6. 
4 P., Vasilescu. op. cit., p. 184. 
5  C., M., Crăciunescu.  op. cit., p. 11. 
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1. Alegerea regimului matrimonial 
    
Libertatea alegerii regimului matrimonial asigură instituirea unui 

regim matrimonial concret adaptat nevoilor soţilor, mentalităţilor şi 
posibilităţilor lor, şi de aceea, regimurile matrimoniale bazate pe acest 
principiu sunt preferabile regimurilor matrimoniale legale, unice şi 
imperative. Iar alegerea are întotdeauna o natură convenţională realizându-
se prin încheierea unei convenţii matrimoniale. Libertatea de a alege 
regimul matrimonial concret poate să fie foarte largă, în sensul că permite 
alegerea unuia dintre regimurile matrimoniale reglementate alternativ prin 
lege sau combinarea acestora şi crearea unui regim matrimonial 
„nenumit,” sau poate să fie mai restrânsă, în sensul că permite alegerea 
doar  a unui regim matrimonial expres prevăzut de lege. Pe de altă  parte, 
această libertate nu este absolută, ci limitată de instituirea  unui corp de 
norme imperative (nucleul dur al regimurilor matrimoniale) de la care nu 
se poate deroga prin convenţie matrimonială şi care alcătuieşte regimul 
primar. Pentru situaţiile în care, prin convenţie matrimonială, nu s-a ales 
un regim matrimonial concret, prin lege este indicat regimul matrimonial 
aplicabil soţilor, care constituie astfel regimul matrimonial legal.6 

Potrivit art. 312 cu denumirea marginală   Regimurile matrimoniale. 
„Viitorii soţi pot alege ca regim matrimonial: comunitatea legală, separaţia 
de bunuri sau comunitatea convenţională.” Din dispoziţiile alin.1 al art. 
312 din noul Cod civil observăm că viitorii soţi au posibilitatea alegerii ca 
regim matrimonial: comunitatea legală, separaţia de bunuri sau 
comunitatea convenţională. 

Conform art. 329 din noul Cod civil cu denumirea marginală  
Convenţia matrimonială  „Alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al 
comunităţii legale se face prin încheierea unei convenţii matrimoniale.” 
Aşa cum reiese din dispoziţiile art.  329  din noul Cod civil soţii au 
posibilitatea alegerii prin convenţie matrimonială ca regim matrimonial fie 
regimul separaţiei de bunuri sau fie regimul comunităţii convenţionale. 
Excepţie de la această regulă îl constituie regimul comunităţii legale. Deci, 
dacă soţii nu au ales până în ziua încheierii căsătoriei prin convenţie 
matrimonială unul din cele două regimuri matrimoniale li se aplică regimul 
comunităţii legale. 

                                                 
6 P., Vasilescu. Regimuri matrimoniale. Parte generală.  Editura Rosetti, Bucureşti, 2003, pp. 
56-106; C., M.,  Crăciunescu. Regimuri matrimoniale, Editura All Beck, Bucureşti, 2000, pp.  
51-58;  M., Avram. C., Nicolescu.  Regimuri matrimoniale,  Editura Hamangiu, Bucureşti, 
2010, pp.18-28. 
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2.  Noţiunea de convenţie matrimonială  
 
Denumirile folosite în trecut pentru a desemna convenţia 

matrimonială sunt foarte variate. Astfel termenul de convenţie 
matrimonială a fost folosit în art. 1224 Codul civil de la 1864 alături de 
convenţia de maritagiu (art. 932 Cod civil). De-a lungul timpului doctrina7 
a utilizat denumiri  numind convenţia matrimonială „convenţie de 
căsătorie”, „contract matrimonial”, „convenţie sau contract de căsătorie”, 
„contract” sau „acord prenupţial”.  

Codul civil de la 1864 reglementa, ca unic regim convenţional, 
regimul dotal (art. 1233 -1293 C. civ.), dota fiind potrivit dispoziţiilor art. 
1233 „averea ce se aduce bărbatului, din partea sau în numele femeii, spre 
a-l ajuta să susţină sarcinile căsătoriei”. Soţii îl puteau adopta, cu sau fără 
modificări, prin convenţie matrimonială. Bunurile dotale erau în 
administrarea şi în folosinţa bărbatului, care avea, singur, exerciţiul 
acţiunilor ce le priveau. Femeia putea înstrăina dota mobiliară, dar numai 
cu autorizaţia bărbatului, dota imobiliară fiind inalienabilă, insesizabilă şi 
imprescriptibilă. Femeia măritată îşi păstra dreptul de administrare, 
folosinţă şi dispoziţie asupra bunurilor parafernale. Codul civil mai 
reglementa, ca o anexă la regimul dotal, societatea de achiziţii a soţilor, 
formată dintr-o comunitate restrânsă de bunuri, ce se găsea în 
coproprietatea celor doi soţi.8   

Constituţia din 1948, deşi nu scotea raporturile juridice de familie de 
sub reglementarea Codului civil şi nu abroga în mod expres anumite texte 
ale acestui cod, practic, prin consacrarea unor noi principii (al egalităţii 
între sexe de exemplu) a adus importante modificări relaţiilor de familie. 
Astfel, regimul dotal a fost considerat abrogat tacit. 

Codul familiei  prin art. 20 alin. 2 interzicea, orice convenţie care 
ar prevedea un alt statut juridic, decât cel de bun comun, pentru orice 
lucru dobândit în timpul căsătoriei  şi care nu se încadra  în prevederile art. 
31 din Codul familiei (care enumera bunurile ce rămâneau proprii fiecărui 
soţ). De asemenea, art. 30 alin. 2 din  Codul familiei interzicea convenţia 

                                                 
7 D., Alexandresco. Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român, vol. III, Partea I, 
Editura Socec, Bucureşti, 1916,p.5; C., Hamangiu, I., Rosetti – Bălănescu, A., Băicoianu.  
Tratat de drept civil, vol. III, Editura All Beck, Bucureşti, 1998, p. 4; M., B., Cantacuzino. 
Elementele dreptului civil român,  Editura All Beck, Bucureşti, 1998, p. 697;  C., M., 
Crăciunescu. Regimuri matrimoniale, Editura All Beck, Bucureşti, 2000 p.11; P., Vasilescu. 
Regimuri matrimoniale. Parte generală, Editura Rosetti, 2003, p. 182 – 183.  
8 Al., Bacaci. Viorica- Claudia, Dumitrache. Codruţa, Hageanu. Dreptul familiei, Ediţia 4, 
Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 44-45. 
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matrimonială sub pedeapsa nulităţii absolute. Interzicând, astfel, orice 
convenţie derogatorie de la prevederile Codului familiei. 

Noţiunea convenţie matrimonială a fost definită de autori în mod 
diferit. Astfel, convenţia matrimonială este definită ca fiind „convenţia 
prin care viitorii soţi reglementează regimul lor matrimonial, condiţia 
bunurilor lor prezente şi viitoare, în raporturile pecuniare ce izvorăsc din 
căsătorie9” sau că aceasta este „un contract condiţional, solemn şi 
irevocabil, prin care viitorii soţi organizează capacitatea lor civilă şi 
determină, în privinţa bunurilor, consecinţele asociaţiunii conjugale10”,  ori 
„ca fiind actul juridic prin care părţile îşi reglementează raporturile 
patrimoniale esenţiale, care se vor desfăşura între ei în cursul căsătoriei”.11 

Într-o ultimă opinie,12 pe care o agreăm13 convenţia matrimonială 
desemnează actul convenţional prin care viitorii soţi, uzând de libertatea 
conferită de legiuitor, îşi stabilesc regimul matrimonial propriu sau îşi 
modifică, în timpul căsătoriei, regimul matrimonial sub care s-au căsătorit. 
În dreptul comparat, convenţia matrimonială este definită drept acel 
contract, prin care soţii adoptă un regim matrimonial particular, diferit de 
regimul legal, dar care este, totuşi, prevăzut de legea internă aplicabilă 
relaţiilor pecuniare.14 

Caracteristica generală a convenţiei matrimoniale este aceea  de a fi 
încheiată între viitorii soţi, pentru a produce efecte de la data încheierii 
căsătoriei şi, în principiu, pentru toată durata căsătoriei, fără însă a exclude 
posibilitatea modificării regimului matrimonial iniţial, fie că acesta este un 
regim legal sau convenţional. 

 

                                                 
9 C., Hamangiu, I., Rosetti – Bălănescu, A., Băicoianu.  Tratat de drept civil, vol. III, Editura 
All Beck, Bucureşti, 1998, p.4. 
10 D., Alexandresco. op. cit., p.5 -6. 
11 P., Vasilescu. op. cit., p. 184. 
12  C., M., Crăciunescu.  op. cit., p. 11. 
13 N., C., Dariescu. Convenţia matrimonială în dreptul internaţional privat român, 
Editura Lumen, 2007, Iaşi. 
14 Georges, A., L., Droz. Les régimes matrimoniaux en Droit international privé comparé 
în Receil des cours de L'Académie de droit international de la Haye, Tome 143, 1974/III, 
p.13.  
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3.  Delimitarea convenţiei matrimoniale de alte instituţii 
3.1. Delimitarea convenţiei matrimoniale de căsătorie 
 
În doctrina veche care susţinea teoria contractualistă a căsătoriei, 

era subliniată distincţia între căsătorie – ca şi contract principal – şi 
convenţie matrimonială – ca şi contract accesoriu a cărui existenţă şi 
durată depind de existenţa şi durata căsătoriei. Între cele  două noţiuni 
există următoarele deosebiri: 

- căsătoria este relativă la persoana şi starea civilă a soţilor, pe când 
convenţia matrimonială este relativă numai la bunurile soţilor; 

- căsătoria se încheie în faţa ofiţerului de stare civilă, pe când 
convenţia matrimonială se autentifică în faţa organului competent; 

- căsătoria este strict organizată şi reglementată de lege, în ceea ce 
priveşte condiţiile şi efectele sale, pe când părţile nu le pot 
modifica (este un act condiţie), pe când convenţia matrimonială se 
bucură  de o mare libertate, astfel încât părţile pot determina 
clauzele sale.15 
Convenţia matrimonială a cărei esenţă o constituie 

patrimonialitatea raporturilor dintre soţi, este distinctă de actul căsătoriei, 
ca manifestare de voinţă a viitorilor soţi în vederea întemeierii unei familii. 

Literatura de specialitate16 susţine că între convenţia matrimonială 
şi căsătorie  există legături strânse. Se susţine că există un raport de 
accesoarialiate din care decurg şi alte caractere juridice specifice convenţiei 
matrimoniale. Dat fiind că obiectul convenţiei matrimoniale îl constituie 
regimul matrimonial, iar acesta are ca finalitate susţinerea din punct de 
vedere patrimonial a familiei, rezultă că efectele convenţiei matrimoniale 
sunt subordonate căsătoriei şi nu pot fi concepute în afara acesteia.  
Accesorialitatea urmăreşte şi întinderea în timp a efectelor convenţiei 
matrimoniale. Astfel, pe de o parte convenţia matrimonială nu poate 
produce efecte decât în intervalul cuprins între data oficierii căsătoriei şi 

                                                 
15 C., Hamangiu, I., Rosetti – Bălănescu, A., Băicoianu.  Tratat de drept civil, vol. III, 
Editura All Beck, Bucureşti, 1998, p. 4-7. 
16M., Avram. C., Nicolescu. Regimuri matrimoniale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010,  p. 
70-74; D., Alexandresco. Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român, vol. III, 
Partea I, Editura Socec, Bucureşti, 1916,p.5; C., M., Crăciunescu. Regimuri matrimoniale, 
Editura All Beck, Bucureşti, 2000, p. 1-167; P., Vasilescu. Regimuri matrimoniale. Parte 
generală, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003, p. 203-204; R., O., Andone. Convenţia 
matrimonială-soluţie prematură sau alternativă viabilă?  Eseuri de hermeneutică juridică, vol. III, 
Casa de Editură Venus, Iaşi, 2006,  p. 3 -64; A., Al., Banciu.  Raporturile patrimoniale dintre 
soţi,  Editura Hamangiu, 2011, pp. 51-52. 
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data desfacerii căsătoriei, sau, după caz, a  încetării acesteia, iar, pe de altă 
parte, în situaţia în care căsătoria proiectată nu se mai încheie,  convenţia 
matrimonială devine caducă, sancţiune explicată prin condiţionarea pe 
care căsătoria o reprezintă. 

Ca atare, anumite caractere juridice ale căsătoriei ca act juridic se 
răsfrâng asupra convenţiei matrimoniale, influenţând condiţiile de 
validitate ale acesteia (de exemplu, capacitatea de a încheia convenţia 
matrimonială coincide cu vârsta matrimonială). 

Având în vedere că scopul căsătoriei îl constituie întemeierea unei 
familii (animus conjungalis)  înseamnă că scopul convenţiei matrimoniale nu 
trebuie să depăşească scopul căsătoriei, raporturile patrimoniale dintre soţi 
neputând  fi concepute ca un scop în sine, ci doar ca un derivat, un efect 
al căsătoriei (si nuptiae sequantum). Altfel spus, convenţia matrimonială este 
un act cauzal special.  

Convenţia matrimonială încheiată ca şi căsătoria, în considerarea 
persoanei fiecăruia dintre  viitorii soţi, ţinând seama nu doar de starea lor 
materială, dar şi de concepţia lor despre căsătorie şi efectele patrimoniale 
ale acesteia, precum şi de calităţile lor personale  produce efecte juridice în 
patrimoniile ambilor soţi. 

 
3.2. Delimitarea convenţiei matrimoniale de convenţia de 

curtaj matrimonial 
 
Contractul de curtaj este actul prin care un comerciant (curtierul) 

se angajează faţă de cealaltă parte de a intermedia încheierea unei afaceri, 
în schimbul unei plăţi (curtaj). 

În materia regimurilor matrimoniale, contractul de curtaj nu se 
poate referi decât la intermedierea de contacte între persoane în vederea 
căsătoriei lor viitoare. 

În forma sa individuală, curtajul este specific societăţilor arhaice 
sau comunităţilor restrânse, astăzi îl regăsim într-o formă reorganizată, el 
îmbrăcând veşmântul unei societăţi comerciale. Societăţi care uzual sunt 
cunoscute sub denumirea generică de agenţii matrimoniale. Acestea au 
drept scop să pună în contact persoane care doresc să se căsătorească, iar 
în schimbul serviciului făcut, agenţiile matrimoniale percep o anumită 
plată.17   

                                                 
17 P., Vasilescu. Regimuri matrimoniale. Parte generală, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003, p. 
204-205. 
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Intermedierea persoanelor în vederea încheierii căsătoriei nu 
beneficiază în prezent de o reglementare specială în România: crearea 
agenţiilor matrimoniale, care valorifică din punct de vedere comercial 
„piaţa solitarilor”, este însă o realitate. 

La prima vedere, curtajul matrimonial pare contrar ordinii publice, 
În realitate singura grijă şi temere a legiuitorului trebuie să se manifeste cu 
privire la obiectul acestei activităţi, în sensul de  a se limita la mijlocirea 
cunoaşterii persoanelor, în afara oricărei presiuni asupra consimţământului 
la căsătorie. Aceasta presupune ca obligaţia curtierului sau a agenţiei 
matrimoniale să fie considerată ca fiind doar o obligaţie de diligenţă.  Dacă 
obligaţia ar fi considerată de rezultat contractul de curtaj dobândeşte 
caracter ilicit, datorită cauzei sale imorale (de a impune actul căsătoriei).18 

Între convenţia matrimonială şi contractul de curtaj nu există decât 
un singur punct de contact şi acela asimptotic, căsătoria. Curtajul 
matrimonial nu urmăreşte atât încheierea actului căsătoriei, cât punerea în 
contact a prezumtivilor viitori soţi. Evident, generic şi prozaic, se poate 
spune că două persoane s-au căsătorit datorită faptului că s-au cunoscut 
prin intermediul unei agenţii matrimoniale. Juridic, însă, nu poate fi nicio 
conexiune între faptul intermedierii căsătoriei şi actul căsătoriei. Aceasta 
datorită cauzei acestei instituţii (animus conjugalis), a specificului 
consimţământului la căsătorie (spontan, actual şi liber), dar şi datorită 
faptului că familia este finalitatea  căsătoriei, iar nu executarea unei 
obligaţii contractuale anterioare căsătoriei. În timp ce convenţia 
matrimonială este strâns legată de căsătorie, această convenţie nu poate 
nici preexista  căsătoriei, dar nici supravieţui ei. Iar dacă luăm în 
considerare conţinutul celor două acte, este evident că curtajul 
matrimonial nu este decât o mijlocire, o intermediere între două persoane, 
care de regulă nici nu se cunosc, iar convenţia matrimonială are drept 
conţinut un ansamblu de reguli, care au vocaţia de a reglementa raporturile 
patrimoniale dintre soţi Sunt atât de diferite, prin scop, efecte şi condiţii 
de încheiere, încât se poate broda la infinit despre deosebirile care există 
între convenţia matrimonială şi curtajul matrimonial.19 

                                                 
18 M., Avram. C., Nicolescu. Regimuri matrimoniale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010,  p. 
80; P., Vasilescu.  Regimuri matrimoniale. Parte generală, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003, p. 
204-205. 
19 Ibidem. 
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3.3. Delimitarea convenţiei matrimoniale de logodnă 
 
Aşa cum precizam într-o altă lucrare prin logodnă se înţelege 

acordul de voinţă prenupţial prin care două persoane de sex diferit îşi 
promit să se căsătorească în viitor. 

Apropierea convenţiei matrimoniale de logodnă se realizează în 
condiţiile în care atât logodna, cât şi convenţia matrimonială preced 
căsătoria. Logodna constă în promisiuni reciproce de căsătorie. Convenţia 
matrimonială se încheie, de regulă, înainte de căsătorie, în vederea 
căsătoriei. După cum s-a arătat în literatura juridică, se poate vorbi doar de 
o „simplă coincidenţă”20, atunci când viitorii soţi, logodiţi, încheie o 
convenţie matrimonială.21 

Delimitarea esenţială dintre logodnă şi convenţia matrimonială 
rezidă în aceea că doar ultimul este act juridic. De asemenea, efectele şi 
scopul celor două instituţii sunt diferite. Convenţia matrimonială 
urmăreşte să stabilească raporturile patrimoniale dintre soţi, pe când 
logodna este un proiect care premerge căsătoriei, fără efecte patrimoniale 
proprii. Logodna ţine de tradiţie (spre exemplu darurile oferite de 
logodnici unul altuia) şi de planificarea căsătoriei, iar convenţia 
matrimonială de efectele patrimoniale ale unei căsătorii oficiale. Deci, nu 
poate fi angajată nicio condiţionare juridică între logodnă şi încheierea 
unei convenţii matrimoniale. 

 
3.4.Delimitarea convenţiei matrimoniale de concubinaj 
 
În varianta de proiect noul  Cod civil reglementa instituţia 

concubinajului, în prezent noul Cod civil,  nu cuprinde dispoziţii 
referitoare la concubinaj. 

Concubinajul sau uniunea liberă desemnează convieţuirea în cuplu 
a două persoane de sex diferit, între ele creându-se raporturi asemănătoare 
cu cele de familie. Astfel de uniuni nu produc prin ele însele efecte 
juridice, ci doar marginal şi adiacent.  

Menţionăm că starea de concubinaj nu schimbă starea civilă a 
partenerilor, ei sunt consideraţi în continuare terţi, putând să încheie orice 

                                                 
20 P., Vasilescu. Regimuri matrimoniale. Parte generală, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003, 
p.210. 
21 M., Avram. C., Nicolescu. Regimuri matrimoniale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010,  p. 
79. 
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act doresc din punct de vedere juridic, mai puţin o convenţie 
matrimonială.22 

Indiferent de ce acte înţeleg concubinii să încheie în concret 
pentru a-şi reglementa raporturile patrimoniale dintre ei, raporturi care pot 
fi determinate de ducerea traiului în comun, aceştia nu au decât 
posibilitatea de a recurge la dreptul comun. 

 
3.5.Delimitarea convenţiei matrimoniale de pactul civil de 

solidaritate (PACS23) 
 
Există însă legislaţii care încearcă să confere un cadru mult mai 

concret raporturilor  de concubinaj, prin crearea unui schelet de regim 
patrimonial, pe care să se sedimenteze relaţiile pecuniare specifice între 
concubini. Iar un exemplu deosebit de interesant îl oferă legislaţia franceză 
prin pactul civil de solidaritate.   

Pactul civil de solidaritate este potrivit art. 515-1 din Codul civil 
francez un contract încheiat de două persoane fizice majore, de sex diferit, 
sau de acelaşi sex, pentru a-şi organiza viaţa lor comun. 

Contractul  nu se poate încheia decât între persoane cu capacitate 
deplină de exerciţiu şi numai dacă între viitoarele părţi ale contractului nu 
există raporturi de rudenie sau de căsătorie. Acest contract nu poate fi 
săvârşit valabil  decât o singură dată de către o persoană, fiind exclusă 
posibilitatea ca o persoană să încheie (simultan sau ulterior) mai multe acte 
de acest tip cu cocontractanţii diferiţi. 

Contractul se încheie în formă scrisă şi este supus formalităţilor de 
publicitate specifice prin înscrierea sa într-un registru special ţinut de  
grefa tribunalului.  

În privinţa efectelor menţionăm că de  lege lata  părţile îşi datorează 
„ajutor reciproc şi material.” 

Contractul încetează fie prin moartea uneia dintre părţi, denunţare 
unilaterală sau mutuală, prin căsătoria uneia dintre părţi.  

Concluzia, este că, pactul civil de solidaritate nu poate fi asimilat 
cu un regim matrimonial, mai ales că instituţia căsătoriei, exclude sub 

                                                 
22 P., Vasilescu. Regimuri matrimoniale. Parte generală, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003, 
p.211-213; A., Al., Banciu.  Raporturile patrimoniale dintre soţi,  Editura Hamangiu, 2011, pp. 
55-57. 
23 P., Vasilescu. Regimuri matrimoniale. Parte generală, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003, 
p.211-213; A., Al., Banciu.  Raporturile patrimoniale dintre soţi,  Editura Hamangiu, 2011, pp. 
213-215. 
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pedeapsa nulităţii, încheierea acestui tip de contract de către o persoană 
căsătorită. 

Apropierea pactului civil de solidaritate  de regimurile 
matrimoniale este evidentă şi calchiază de la acestea scopul: reglementarea 
raporturilor patrimoniale a celor care convieţuiesc. 

Fără să implice per se starea de concubinaj, PACS-ul a fost gândit 
totuşi pentru a oferi şi celor care întemeiază în fapt (iar nu şi în drept) o 
familie,  un suport normativ pentru relaţiile lor pecuniare. 

În concluzie, se poate nota că, pactul civil de solidaritate este 
instituţia care se apropie cel mai mult de convenţia matrimonială, graniţa 
dintre cele două constituind-o în fond, doar, căsătoria. 

 
4. Principiile convenţiei matrimoniale 
4.1. Precizări prealabile 
 
Convenţia matrimonială fiind un contract va fi ghidată  de 

următoarele  principii aplicabile oricărui act juridic:24 
- principiul libertăţii convenţiei matrimoniale; 
- principiul accesorialităţii convenţiei matrimoniale 
- principul imutabilităţii convenţiei matrimoniale   
- Principul mutabilităţii convenţiei matrimoniale   

 
4.2. Principiul libertăţii convenţiei matrimoniale 
 
Libertatea convenţiilor matrimoniale este mai largă decât în 

dreptul comun, după cum cunoaşte restrângeri proprii, străine celorlalte 
contracte. 

Libertatea convenţiilor matrimoniale nu derivă numai din 
autonomia de voinţă a părţilor, dar şi din specificul reglementărilor legale 
de familie. Într-un sistem de drept flexibil, este o consecinţă firească a 
acestei a acestei maleabilităţi ca viitorii soţi să aibă posibilitatea de a alege 
regimul matrimonial concret aplicabil, prin încheierea unei convenţii 
matrimoniale, care să combine orice regulă patrimonială.  

Libertatea mai mare de care se bucură o convenţie matrimonială se 
concretizează, în plus, şi în prezenţa a încă cel puţin două elemente. Pe de 
o parte, anumite acte juridice sunt permise în cadrul dreptului 

                                                 
24  P., Vasilescu. Regimuri matrimoniale. Parte generală, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003, 
p.216-221; A., Al., Banciu.  Raporturile patrimoniale dintre soţi,  Editura Hamangiu, 2011, pp. 
60-66.  
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matrimonial, deşi în dreptul comun sunt prohibite, cum ar fi, dreptul 
francez şi în dreptul comun anterior Codului familiei, cazul instituirii lor 
contractuale.25 Pe de altă parte anumite acte juridice cunosc elemente de 
specific doar dacă sunt cuprinse într-o convenţie matrimonială. Avem 
cazul donaţiilor care pot înregistra trăsături derogatorii de la dreptul 
comun aplicabil lor.  

Libertatea specifică convenţiei matrimoniale se reflectă asupra 
condiţiilor de contractare şi capacităţii de exerciţiu. Fiind strâns legată de 
actul căsătoriei, convenţia matrimonială se ghidează după regula potrivit 
căreia cine poate încheia valid o căsătorie poate să încheie valid şi un 
contract matrimonial (habilis ad nuptias habilis ad pacta nuptialia). Această 
regulă pretinde ca în materie de capacitate să fie respectate, de principiu, 
unele exigenţe de la încheierea căsătoriei şi la încheierea convenţiei 
matrimoniale. De exemplu, în cazul unui minor căruia i se recunoaşte 
posibilitatea de a se căsători singur, fără să fie asistat sau autorizat juridic, 
tot singur şi personal va încheia convenţia matrimonială. Mergând pe o 
deducţie logică, dacă anumite autorizări sunt cerute minorului pentru a se 
căsători, aceleaşi încuviinţări vor fi cerute şi pentru încheierea convenţiei 
matrimoniale. Astfel, art. 337 din noul Cod civil  prevede  posibilitatea 
minorului care a împlinit vârsta matrimonială de a  încheia sau modifica o 
convenţie matrimonială dar, numai cu încuviinţarea ocrotitorului său legal 
şi cu autorizarea instanţei de tutelă. În ceea ce-i priveşte pe majori, regula 
nu comportă un specific anume, implicând simpla idee că cine se poate 
căsători poate şi încheia actul juridic, care să-i guverneze raporturile 
juridice patrimoniale în timpul căsătoriei. 

În privinţa conţinutului libertăţii convenţiilor matrimoniale 
precizăm că în afară de formă, care este strictă, deoarece convenţia 
matrimonială este un act solemn, părţile pot, în principiu, dispune cum 
doresc de obiectul contractului. Se poate institui orice regim matrimonial 
reglementat, se pot combina regimurile matrimoniale alternative prevăzute 
de lege sau se poate crea un regim aparte, prin îmbinări de reguli şi 
stipulaţii originale.26 

Limitele libertăţii contractuale în privinţa convenţiei matrimoniale 
presupun şi următoarele aspecte: 

                                                 
25 C., Hamangiu, I., Rosetti – Bălănescu, A., Băicoianu.  Tratat de drept civil, vol. III, 
Editura All Beck, Bucureşti, 1998, p. 6. 
26 Se paote face referi şi la r4egimuri care sunt reglementate de o lege străină sau să se 
reglementeze convenţional asemenea regimuri, sub condiţia ca legea naţională a viitorilor 
soţi să nu interzică asemenea referinţe la o legislaţie străină. 

 
 

108



THE CONCEPT OF MATRIMONIAL CONVENTION UNDER … 
 

- părţile nu pot înlocui prin convenţia lor matrimonială, regulile 
regimului primar imperativ, după cum nu se pot abate de la acesta; 

- viitorii soţi nu pot stipula clauze care să nege principiul egalităţii în 
drepturi dintre femeie şi bărbat, instituind incapacităţi 
convenţionale pentru unul dintre soţi; 

- nu se poate degreva ex nunc unul dintre soţi de puterile sale 
părinteşti; 

- nu se pot modifica efectele legale extrapatrimoniale ale căsătoriei; 
- nu se va putea bruia ordinea succesorală sau modifica regulile 

devoluţiunii succesorale, în general; 
- clauzele cu efect de indisponibilizare a bunurilor comune sau 

proprii afectate familiei se pot aplica numai în limita dreptului 
comun; 

- dacă sistemul regimurilor matrimoniale se ghidează după regula 
imutabilităţii, viitorii soţi nu vor putea deroga de la acestea nici 
direct, nici mijlocit, prin mecanismele pe care convenţia 
matrimonială le prevede. 
 
4.3. Principiul accesorialităţii convenţiei matrimoniale 
 
Limitele specifice încheierii convenţiei matrimoniale sunt  

prevăzute şi de principiul accesorialităţii sale la căsătorie. Regimurile 
matrimoniale nu au decât ţelul de a reglementa raporturile patrimoniale 
dintre soţi. Ceea ce înseamnă că efectele şi cauza juridică a unei convenţii 
matrimoniale sunt strâns legate de căsătoriei. Ca atare, avem de a  face cu 
o cauză juridică specială (animus conjugalius), în sensul că raporturile 
patrimoniale care se constituie în efectele convenţiei, sunt subordonate 
susţinerii familiei, iar acest aspect îi animă pe cei care încheie o convenţie 
matrimonială. Orice deturnare de la regulă va atrage nulitatea convenţiei 
matrimoniale. În plus, efectele specifice convenţiei nu privesc, decât 
crearea,  unui regim matrimonial concret aplicabili între soţi. 

Accesorialitatea urmăreşte şi întinderea în timp a efectelor 
convenţiei matrimoniale. Acestea se pot produce doar în cursul căsătoriei, 
în intervalul de timp cât părţile sunt căsătorite. Aşadar, efectele convenţiei 
matrimoniale nu ar putea să-şi facă simţită prezenţa înaintea încheierii 
căsătoriei, după cum ele nu pot exista nici după încetarea sau desfacerea 
căsătoriei. 
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În doctrină27 s-a pus problema caracterului condiţional al 
convenţiei matrimoniale, dar nu în sensul clasic al modalităţilor care 
afectează actul juridic, ci pentru a se sublinia dependenţa regimului 
matrimonial de instituţia şi efectele căsătoriei. Astfel că, la încetarea sau 
desfacerea căsătoriei, problemele care pot apărea sunt şi cele legate de 
încetarea efectelor convenţiei matrimoniale. Dar în funcţie de specificul 
convenţiei, regimul matrimonial convenţional poate presupune şi 
lichidarea sa, cu determinarea juridică a bunurilor şi obligaţiilor care, 
anterior, au făcut obiectul regimului matrimonial. Astfel, potrivit art. 333 
alin. 4  din noul Cod civil precizează:   „Clauza de preciput devine caducă 
atunci când comunitatea încetează în timpul vieţii soţilor, când soţul 
beneficiar a decedat înaintea soţului dispunător ori când aceştia au decedat 
în acelaşi timp sau când bunurile au făcut obiectul ei au fost vândute la 
cererea creditorilor comuni”. În situaţia în care încetarea efectelor 
conveţiei matrimoniale se leagă de încetarea stării de căsătorie, lichidarea 
este o chestiune specifică, ataşată concret tipului de regim matrimonial 
aplicat. 

Legătura dintre căsătorie şi convenţie matrimonială este atât de 
strânsă încât capacitatea de  a contracta – conţinutul şi formele ei de 
exteriorizare – este influenţată de instituţia căsătoriei, instituţie pe care 
orice regim matrimonial, legal sau convenţional,  înţelege să o servească. 
Această nu înseamnă că cele două categorii juridice sunt sudate solidar. 
Fiecare dintre acestea are regimul său juridic, dincolo de condiţionările 
fireşti care, în toate cazurile, sunt univoce: căsătoria influenţează convenţia 
matrimonială iar nu invers. Spre exemplu viciile de consimţământ ale 
căsătoriei nu se reflectă direct, sub aceleaşi nume şi regim juridic (de vicii 
ale consimţământului) în materia convenţiei matrimoniale, ci doar prin 
recul. În cazul în care căsătoria este anulată, efectele  convenţiei 
matrimoniale nu se vor mai produce nici ele, dar nu datorită faptului că şi 
convenţia matrimonială va fi declarată nulă, pentru vicii de consimţământ, 
ci doar pentru că  a dispărut raţiunea ei. În acest caz din urmă, vom avea 
de a face mai degrabă cu  caducitatea convenţiei matrimoniale, decât cu 
anulabilitatea actului patrimonial. 

În situaţia în care convenţia matrimonială a fost încheiată anterior 
celebrării căsătoriei, iar căsătoria numai are loc, situaţie în care actul 
patrimonial numai produce niciun efect, fiind vorba, şi în acest caz, de o 
caducitate explicată de condiţionarea pe care căsătoria o reprezintă. Dacă 
situaţia se schimbă şi numai convenţia matrimonială este afectată de vicii 

                                                 
27 M., B., Cantacuzino. Elementele dreptului civil, Editura All, Bucureşti, 1998, p. 700. 
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de consimţământ, efectele nulităţii se vor resimţi doar asupra convenţiei, 
iar căsătoria va rămâne legal constituită. În acest caz, soţii vor fi 
consideraţi că nu au încheiat niciodată vreo convenţie matrimonială, ei 
fiind consideraţi a fi căsătoriţi sub regimul matrimonial legal. În cazul în 
care, convenţia matrimonială, a fost încheiată în toate formele cerute de 
lege înaintea încheierii căsătoriei, ea îşi produce efectele doar de la data 
celebrării căsătoriei, evidenţiindu-se şi prin acest fapt, accesorialitatea 
convenţiei faţă de căsătorie. 

 
4.4. Principul imutabilităţii convenţiei matrimoniale 
 
În epocile sau legislaţiile în care regimurile matrimoniale au fost 

imutabile, acest caracter s-a imprimat şi  convenţiei matrimoniale. Acest 
principiu a fost împrumutat din  dreptul francez şi stabilea că nu pot fi 
schimbate în urma celebrării căsătoriei convenţiile matrimoniale, conform 
unor dispoziţii care se bazau pe protejarea drepturilor terţilor chemaţi a 
contracta cu soţii. 

Deşi în vechiul nostru Cod civil de la 1864 soţii se bucurau de 
libertatea alegerii regimului matrimonial, putând să opteze între aplicarea 
regimului separatist, a celui dotal sau de achiziţii, după cum puteau încheia 
şi convenţia matrimonială, care să institute un regim propriu, convenţiile 
matrimoniale erau imutabile în timpul căsătoriei. 

În sistemul impus de Codul familiei român a fost  consacrat 
principiul inflexibilităţii şi imutabilităţii regimului matrimonial, sub 
ameninţarea nulităţii absolute a convenţiilor derogatorii de la regimul legal 
admis, ajungându - se astfel şi la  imutabilitatea convenţiilor matrimoniale. 

Raţionamentul prin care se justificau aceste reguli era dedus tot din 
caracteristicile căsătoriei. Aceasta a fost concepută ca fiind indisolubilă, şi 
în consecinţă era logic să se impună o trăsătură analogă şi convenţiei 
matrimoniale, care o însoţea. 

Irevocabilitatea a constituit în materia convenţiilor matrimoniale, o 
excepţie de la principiul general al revocabilităţii contractelor civile (mutuus 
consensus, mutuus disensus), contractul matrimonial devenind imutabil după 
încheierea căsătoriei.28  Contractul de căsătorie putea fi modificat în 
vechea reglementare a Codului civil doar în intervalul de până la celebrarea 
căsătoriei „deoarece până atunci terţii nu puteau lua la cunoştinţă de el pe 

                                                 
28  A se vedea P. Popovici. Regimul matrimonial şi convenţiile matrimoniale, teză de doctorat, 
republicată, p. 127. 
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cale oficială şi apoi pentru că era accesoriu căsătoriei, fiind încheiat sub 
formă suspensivă.”29 

Împotriva acestei stări de fapt şi de drept literatura juridică a vremi 
a luat atitudine, susţinând lipsa de temei a regulii imutabilităţii, de vreme 
ce soţilor li se permite să hotărască prin propriul acord în ceea ce priveşte 
angajamentele lor patrimoniale, fiind apoi îngrădiţi la hotărârea luată 
anterior căsătoriei, chiar dacă pe parcursul ei interesele lor numai 
corespund acestor aranjamente.30 

Argumentele aduse pentru înlăturarea imutabilităţii convenţiilor 
premaritale, în sensul că interese terţilor ar pute fi protejate prin 
publicitatea convenţiei matrimoniale subsecvente efectuată în aceleaşi 
condiţii ca şi la încheierea convenţiei iniţiale, precum şi argumentele 
desprinse din dreptul comparat nu au convins legiuitorul vechiului cod.31 
Astfel, că opţiunea făcută de soţi în alegerea regimului lor matrimonial 
rămânea definitivă pentru toată durata căsătoriei, având un caracter 
irevocabil. În acest fel, libertatea lor de alegere era recunoscută doar până 
la momentul încheierii căsătoriei, la care începea să-şi producă efectele şi 
convenţia matrimonială încheiată anterior încheierii căsătoriei. 

 
4.5. Principul mutabilităţii convenţiei matrimoniale 
 
Odată cu renunţarea la ideea de indisolubilitate viageră a căsătoriei 

şi cu admiterea divorţului, ca măsură şi procedură ordinară, a fost firesc ca 
mutabilitatea convenţiei matrimoniale să fie prevăzută de către legiuitor. 
Prin urmare, principial, flexibilitatea reglementării instituţiei căsătoriei se 
reflectă normativ şi în mutabilitatea de lege lata a convenţiei matrimoniale. 

Ca atare, noul nostru Cod civil, armonizându-se cu legislaţiile 
europene în domeniu, consacră principul mutabilităţii convenţiei 
matrimoniale caracterizat în doctrină32, ca o prelungire a principiului 
libertăţii de alegere a  regimului matrimonial. Au fost aduse în acest sens 
argumente ca: 

- amploarea şi celeritatea raporturilor sociale;  

                                                 
29 Idem, p. 128. 
30 I., C., Constanda. Regimul matrimonial legal după noul Cod civil Carol al II-lea, teză de 
doctorat, Tipografia Dorneanu, Bucureşti, 1940, pp. 20-25. 
31 D., Alexandresco.  Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român, vol. III, partea I, 
Editura Socec, Bucureşti, 1916, p. 119.  
32 P., Vasilescu. Regimuri matrimoniale. Parte generală, Ediţia a II-a revizuită, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2009, p. 50.  
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- perfecţionarea sistemelor de legală care pot asigura o protecţie 
sporită intereselor terţilor; 

- autonomia economică a persoanei. 
Prin admiterea mutabilităţii regimului matrimonial se înţelege 

admiterea schimbării regimului matrimonial ales de soţi la încheierea 
căsătoriei, atunci când aceştia apreciază că interesele lor patrimoniale o 
cer. Deci, mutabilitatea presupune o subsecvenţă a alegerii regimului 
matrimonial şi, pentru a deveni aplicabilă, este necesară o normă expresă 
care să o permită. În noul Cod civil prin art. 312 se statorniceşte regula 
libertăţii de alegere a regimului matrimonial, sancţionând prin art. 332 alin. 
1 cu nulitate absolută derogarea de la dispoziţiile legale privind regimul 
matrimonial ales, dar, admite totuşi ca după cel puţin un an de la 
încheierea căsătoriei, posibilitatea unei astfel de derogări, prevăzând că 
soţii pot ori de câte ori doresc să înlocuiască regimul matrimonial existent 
cu un alt regim matrimonial. 

Modificarea convenţională a regimului matrimonial existent cu un 
alt regim matrimonial se poate realiza, potrivit art. 369 din noul Cod civil 
ori de câte ori doresc soţii, prin act autentic notarial, cu respectarea 
condiţiilor prevăzute pentru încheierea convenţiilor matrimoniale, dar 
numai după trecerea a cel puţin un an de la încheierea căsătoriei.  

Dispoziţiile privitoare la publicitatea convenţiei matrimoniale sunt 
aplicabile conform art. 334 din noul Cod civil cu denumirea marginală  
Publicitatea convenţiei matrimoniale. 

În ceea ce priveşte modificarea convenţiei matrimoniale se aplică 
dispoziţiile art. 336 din noul Cod civil  care prevede:  „Convenţia 
matrimonială poate fi modificată înainte de încheierea căsătoriei, cu 
respectarea condiţiilor prevăzute la art.330 şi 332. Dispoziţiile art. 334 şi 
335 sunt aplicabile.” 

Totuşi, o restricţie a modificării convenţiei matrimoniale  aduc 
alin. 3 şi 4 ale art. 369 din noul Cod civil care prevăd: „Creditorii 
prejudiciaţi prin schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial pot 
formula acţiunea revocatorie în termen de un an de la data la care au fost 
îndeplinite formalităţile de publicitate sau, după caz, de când au luat 
cunoştinţă mai înainte de aceste împrejurări pe altă cale (alin.3). Creditorii 
prevăzuţi la alin. (3) pot invoca oricând, pe cale de excepţie, 
inopozabilitatea modificării sau lichidării regimului matrimonial făcute în 
frauda intereselor lor” (alin. 4). Această restricţie este menită să întărească 
conformitatea principiului alegerii regimului matrimonial cu normele 
imperative care statornicesc regimul de bază şi să armonizeze aplicarea lui 
cu normele de convieţuire socială.  
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5. Natura juridică a convenţiei matrimoniale şi caracterele 
juridice ale convenţiei matrimoniale 

 
Din punctul de vedere al voinţelor implicate în formarea sa, 

convenţia matrimonială este un act bilateral (contract), calificare 
predominantă pe care o regăsim atât în doctrina veche, cât şi în dreptul 
comparat .33 

S-a considerat, că, în fapt, convenţia matrimonială este un adevărat 
„pact de familie”, pentru că este important pentru soarta familiei creat 
prin căsătorie. Din punct de vedere sociologic ideea de „pact de familie” 
evocă şi influenţa pe care ascendenţii o exercitau asupra viitorilor soţi, 
astfel încât apărea mai degrabă ca un aranjament între familiile viitorilor 
soţi decât ca un contract încheia t între viitorii soţi. Cu timpul, însă, 
această influenţă a scăzut considerabil. 

Convenţia matrimonială ca tipar juridic, poate să conţină şi 
dispoziţii de altă natură decât cele prin care se reglementează raporturi 
patrimoniale decurgând din căsătorie, precum donaţii reciproce între 
viitorii soţi sau donaţii făcute de alte persoane (de exemplu părinţi) 
viitorilor soţi sau unuia dintre aceştia ori alte dispoziţii care nu au nicio 
legătură cu regimul matrimonial  precum recunoaşterea unui copil (care 
este un act unilateral). Asemenea acte juridice îşi conservă natura juridică 
proprie, neputând altera calificarea convenţiei matrimoniale şi nefiind, la 
rândul lor, alterate de împrejurarea că îşi găsesc suportul juridic într-o 
convenţie matrimonială. 

În ceea ce priveşte donaţiile făcute în vederea căsătoriei, potrivit 
art. 1030 din noul Cod civil, donaţiile făcute viitorilor soţi sau unuia dintre 
ei, sub condiţia încheierii căsătoriei, nu produc efecte în cazul în care 
căsătoria nu se încheie. Asemenea donaţii pot fi făcute chiar prin 
convenţie matrimonială. Sancţiunea care intervine, în cazul  în care 
căsătoria nu se încheie, este caducitatea. 

În concluzie, convenţia matrimonială ocupă un loc aparte în 
dreptul contractelor. Pe de o parte, îi sunt aplicabile regulile generale din 
materia contractelor, iar, pe de altă parte, este supusă, unor multiple 
reglementări speciale.  

                                                 
33 M., Avram. C., Nicolescu. Regimuri matrimoniale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010,  p. 
69-70. 
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6. Caracterele juridice ale convenţiei matrimoniale 
6.1. Precizări prealabile 
 
Convenţia matrimonială prezintă următoarele caractere juridice:34 
1. este un act complex; 
2. act cauzal special; 
3. are caracter personal; 
4. este un act juridic solemn; 
5. este un act juridic public  
6. este un act juridic pur şi simplu; 
7. are un caracter sinalagmatic.  
 
6.2 Act complex35 
 
Având drept scop reglementarea raporturilor patrimoniale  dintre 

soţie, convenţia matrimonială este  un act complex. Din punctul de vedere 
al voinţelor implicate în crearea sa convenţia matrimonială este un 
contract, un act juridic de formaţie bilaterală. Aceasta este viziunea clasică 
şi are temeiuri legale, în sensul că normele juridice care o prevăd şi 
reglementează utilizează mai curent termenul de contract sau convenţie. 
Dacă însă se ia în considerare scopul ei şi poziţia autorilor săi, se poate 
ajunge şi la o altă concluzie, anume că ar putea fi un act juridic statuar 
convenţia matrimonială. Oricum, convenţia matrimonială prezintă 
caracteristicile esenţiale ale ceea ce tradiţional se numeşte contract, fiind 
un act care are conţinut patrimonial, chiar dacă nu este un izvor tipic de 
obligaţii. 

În privinţa altor dispoziţii care nu au legătură cu regimul 
matrimonial dar totuşi sunt întâlnite ca şi excepţii în practică nu au puterea 
de a schimba calificarea convenţii matrimoniale. Aceasta în condiţiile în 
care, actul juridic încheiat între viitorii soţi îşi păstrează cauza specială şi 
specifică proprie. Interpretarea şi calificarea juridica a unei convenţii 
matrimoniale se face întotdeauna după regulile dreptului comun. Totuşi, în 
situaţia în care se ajunge la concluzia că, acest act nu instituie un regim 
matrimonial, între soţi se va aplica regimul matrimonial legal. Altfel, ne 

                                                 
34 P., Vasilescu. Regimuri matrimoniale. Parte generală, Ediţia a II-a revizuită, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2009, p. 221-233; A., Al., Banciu.  Raporturile patrimoniale dintre soţi,  
Editura Hamangiu, 2011 pp.66-74. 
35 P., Vasilescu. Regimuri matrimoniale. Parte generală, Ediţia a II-a revizuită, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2009, pp. 221-223.  
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vom plasa în afara regimurilor matrimoniale, iar convenţia va purta fie 
numai titulatura de „matrimonială”, fie va constitui un act de deghizare. În 
prima situaţie este o chestiune de interpretare a convenţiei matrimoniale 
iar în cea de-a doua situaţie sunt probleme ridicate de simularea ei. 

În fine, complexitatea convenţiei matrimoniale nu derivă, deci, din 
aceea că ea poate cuprinde şi alte clauze decât cele specifice, ci din 
realitatea că această convenţie instituie un regim matrimonial. 

Fiind o adevărată cartă patrimonială a soţilor, un adevărat statut 
patrimonial al familiei ori un regulament care stabileşte raporturile 
reciproce dintre soţi şi faţă de terţi, convenţia matrimonială se detaşează, 
prin complexitatea clauzelor şi a efectelor, de un contract ordinar. 

Complexitatea raporturilor pe care convenţia matrimonială le 
reglementează şi le generează este scoasă în evidenţă nu numai de 
condiţiile de formă pe care ea trebuie să le îndeplinească, ci şi de 
raporturile juridice de familie complexe în care trebuie să se insereze, dar 
mai ales de rezonanţa ei socială.  Fiind supusă la exigenţe de publicitate 
speciale, convenţia matrimonială îşi extinde unele consecinţe (cel puţin 
prin intermediul opozabilităţii sale) şi faţă de persoanele care sunt străine 
în încheierea ei. În acest sens, s-a apreciat că efectele  convenţiei 
matrimoniale se produc şi faţă de terţi, amplitudinea consecinţelor ei 
excedând simpla opozabilitate. Terţii trebuie avertizaţi şi informaţi cu 
privire la raporturile dintre soţi, cu privire la specificul convenţiei, pentru a 
avea posibilitatea să îşi apere propriile interese. Pentru  a nu pune pericol 
siguranţa circuitului civil, regulamentul patrimonial al soţilor ar trebui să 
fie cunoscut de toţi. 

Din acest punct de vedere, regimurile matrimoniale legale conferă 
aparenţă de securitate civilă mai mare, deoarece efectele lor sunt 
prezumate a fi cunoscute oricând de oricine, fără a fi necesară vreo 
formalitate specială de publicitate. 

Echilibrul instabil dintre libertatea individuală şi siguranţa 
circuitului civil se realizează – în cadrul regimurilor voluntare – prin 
formele de publicitate la care este supusă orice convenţie matrimonială. 

 
6.3 Act cauzal special36 
 
Convenţia matrimonială este un act juridic special deoarece  este 

animată de o  cauză juridică specifică (affectio conjugalis). Încheind o  

                                                 
36P ., Vasilescu. Regimuri matrimoniale. Parte generală, Ediţia a II-a revizuită, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2009, pp. 223-224. 
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convenţie matrimonială, părţile trebuie să aibă în spirit intenţia de a afecta 
raporturile patrimoniale generate de aceasta susţinerii sarcinilor căsătoriei 
şi realizării cadrului pecuniar adecvat ducerii unei vieţi de familie.  În cazul 
în care căsătoria este ghidată de o cauză juridică proprie şi specifică (animus 
conjugalis), convenţia matrimonială, fiind pendinte juridic de această 
instituţie, va trebui ca prin scopul ei să nu depăşească  marginile fireşti 
impuse de căsătorie. Chiar dacă efectele convenţiei matrimoniale sunt de 
factură patrimonială, acestea nu trebuie să se depărteze de la realitatea că 
ele nu sunt decât  un derivat şi un  adjuvant al căsătoriei (si nuptiae 
sequantur), locul lor fiind doar al doilea în instituţia familiei.  

Potrivit art. 331 din noul Cod civil, simulaţia convenţiei 
matrimoniale este admisă. Astfel acest articol dispune că „Actul secret, 
prin care se alege un alt regim matrimonial sau se modifică regimul 
matrimonial pentru care sunt îndeplinite formalităţile de publicitate 
prevăzute de lege, produce efecte numai între soţi şi nu poate fi opus 
terţilor de bună-credinţă.” Deci, pentru a putea fi acceptată simulaţia în 
convenţia matrimonială trebuie sa fie îndeplinite anumite condiţii: 
îndeplinirea formalităţile de publicitate prevăzute de lege prin care se alege 
un alt regim matrimonial sau se modifică regimul matrimonial existent 
între soţi; produce efecte doar între soţi; nu poate fi opusă terţilor de bună 
credinţă.  

Dacă s-ar deghiza convenţia matrimonială, fără să se urmărească 
crearea unui regim matrimonial, ci cu totul o altă operaţiune juridică,  
sancţiunea care se impune ar fi nulitatea acesteia. 

 
6.4. Act juridic personal37 
 
Convenţia matrimonială are un caracter personal pe care l-a 

împrumutat de la instituţia căsătoriei fiind astfel încheiată şi în 
considerarea persoanei. Deşi raporturile pe care le generează sunt de 
natură patrimonială, amplitudinea şi complexitatea lor presupun mai mult 
decât evaluarea strict pecuniară a situaţiei.  

O abordare ad personam a  convenţiei matrimoniale rezultă practic, 
din aceea că  un anumit regim matrimonial este stabilit în concret între  
soţi, iar nu altul pentru simplul motiv că acesta ar corespunde mai bine nu 
stării lor pecuniare, ci modalităţilor şi ideilor lor despre ce ar trebui să fie 
căsătoria şi efectele sale patrimoniale. 

                                                 
37 P ., Vasilescu. Regimuri matrimoniale. Parte generală, Ediţia a II-a revizuită, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2009, pp. 224-225. 
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Complexitatea raporturilor patrimoniale dintre soţi face ca o 
convenţie matrimonială să nu-şi poată produce efectele decât prelungite în 
timp, deci, pe durata căsătoriei. Această amploare temporală, adăugată la 
încrengătura de relaţii patrimoniale concrete dintre soţi, fac din convenţia 
matrimonială ceva mai mult decât un simplu contract, în care să se 
evalueze  doar consecinţele sale pecuniare. 

Comunitatea de viaţă casnică, cu valenţele sale economice şi 
intime, determină ca un contract matrimonial să fie încheiat prin încredere 
şi colaborare între soţi, care pot fi considerate ca derivate şi impuse de 
instituţia căsătoriei. 

Alături de tipicul ad personam, caracterul personal al convenţiei 
matrimoniale se completează cu specificul sau de act juridic intuitu personae 
propriu-zis. Observăm că, prin calitatea persoanei, evidenţiată prin 
convenţia matrimonială, s-ar impune, ca regulă generală, ca acest act 
juridic să nu poată fi încheiat decât personal de către viitoarele sale părţi. 
Cu toate acestea, datorită specificului său patrimonial, restricţiile nu pot fi 
atât de riguroase ca în materia căsătoriei. De aceea convenţia matrimonială   
poate fi încheiată şi prin mandatar cu procură autentică, specială şi având 
conţinut premeditat potrivit art. 330 alin. 1 din noul Cod civil.  Observăm 
că mandatul are caracter special şi este un înscris autentificat de notarul 
public având un conţinut premeditat.  

 
6.5 Act juridic solemn 
 
Convenţia matrimonială este un act juridic solemn.38 Solemnitatea 

acesteia se realizează prin intermediul actului autentic cu care ea formal se 
identifică, iar nerespectarea exigenţelor de formă va antrena sancţiunea 
nulităţii absolute. a operaţiunii juridice.  

Raţiunea solemnităţii convenţiei matrimoniale prezintă 
următoarele caracteristici: 

- în primul rând, convenţia matrimonială  este accesorie la instituţia 
solemnă a căsătoriei, urmând să-i reglementeze acesteia efectele 
patrimoniale; 

- în al doilea rând, solemnitatea convenţiei matrimoniale se poate 
justifica şi prin formalităţile pe care trebuie să le îndeplinească. 

                                                 
38 D., Alexandresco. Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român, vol. III, Partea I, 
Editura Socec, Bucureşti, 1916,p.58; C., Hamangiu, I., Rosetti – Bălănescu, A., Băicoianu.  
Tratat de drept civil, vol. III, Editura All Beck, Bucureşti, 1998, p. 16; M., B., Cantacuzino. 
Elementele dreptului civil român,  Editura All Beck, Bucureşti, 1998, p. 700.  
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Astfel, potrivit art. 330 alin. 1 din noul Cod civil  „convenţia 
matrimonială se încheie prin înscris autentificat, de notarul public, 
cu consimţământul tuturor părţilor, exprimat personal sau prin 
mandatar cu procură autentică, specială şi având conţinut 
premeditat”. 
Autentificarea convenţiei matrimoniale are ca scop şi rezultat 

furnizarea unui suport operaţiunii juridice. Înscrisul autentic al convenţiei 
matrimoniale se va bucura regimul juridic al probelor literare 
preconstituite, împrumutând  forţa sa probantă din dreptul comun, iar 
prin aceasta se rezolvă efectiv orice chestiune legată de realizarea 
instrumentum-lui  probationis în materie. De asemenea, convenţia 
matrimonială va folosi ca şi înscris pentru a constitui suportul necesar în 
vederea realizării ulterior a publicităţii convenţiei matrimoniale.39 

Înregistrarea convenţiei matrimoniale în Registrul naţional notarial 
al regimurilor matrimoniale nu se poate face decât prin autentificarea 
convenţiei matrimoniale de notarul public. Deci, caracterul solemn al 
convenţiei matrimoniale este condiţionat şi de caracterul public al acesteia. 

Deşi se poate ca solemnitatea să fie privită ca o limitare a libertăţii 
contractuale totuşi pentru a fi opozabile terţilor, convenţiile matrimoniale 
se vor înregistra în Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale. 
Aceasta pentru a proteja interesele legitime40 ale acestora şi de asemenea, 
este un imperativ la care vine să răspundă solemnitatea convenţiei 
matrimoniale. 

 
6.6.  Act juridic public 
 
Prin tradiţie, convenţiile matrimoniale au fost, doar în dreptul 

modern, publice. Cert este că publicitatea  nu se rezumă la cunoaşterea ei 
de facto sau efectivă, care se poate realiza  cu ocazia îndeplinirii 
formalităţilor de autentificare a înscrisului. Deşi, nu lipsită de consecinţe 
practice, cunoaşterea efectivă  a convenţiei matrimoniale nu este de esenţa, 
ci doar de natura formei sale ad solemnitatem.  Publicitatea  specifică în 

                                                 
39 P ., Vasilescu. Regimuri matrimoniale. Parte generală, Ediţia a II-a revizuită, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 226. 
40 Prin publicitatea convenţiei matrimoniale nu numai că se înştiinţează terţii despre 
regimul matrimonial aplicabil, dar se determină şi întinderea gajului general al creditorilor 
chirografari, în funcţie de regimul matrimonial concret aplicabil, la fel cum se avertizează 
aceştia despre întinderea puterilor de gestiune pe care soţii le au.  P ., Vasilescu. Regimuri 
matrimoniale. Parte generală, Ediţia a II-a revizuită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, 
p. 226 nota de subsol 1. 
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cauză este o realitate distinctă şi subsecventă procedurilor de încheiere a 
convenţiei matrimoniale şi se divide în: publicitate  generală, care priveşte 
orice persoană care se căsătoreşte, şi publicitate specială, rezervată 
anumitor categorii de persoane,  cum ar fi comercianţii. Precizăm că prin 
publicitatea convenţiei matrimoniale nu se înlătură aplicarea normelor 
speciale de publicitate a drepturilor mobiliare şi imobiliare, chiar dacă 
acestea sunt cuprinse în convenţie şi făcute publice. Raportat la aceste 
sisteme de publicitate, s-a precizat41 că  prin publicitatea convenţiei 
matrimoniale  este specială nu numai datorită formalităţilor ei proprii, ci şi 
datorită criteriilor de stabilire a calităţii de terţ faţă de sistemul de 
publicitate. Această calitate se determină după reguli care diferă după cum 
este vorba de publicitate imobiliară sau despre publicitatea convenţiei 
matrimoniale.   

Publicitatea  se realizează, în principiu, prin înscrierea convenţiei 
matrimoniale în Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale 
ţinută organizat la nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din 
România şi într-o menţiune făcută pe actul de căsătorie.  

Formele de publicitate legală a convenţiei matrimoniale urmăresc 
să instituie o cunoaştere organizată a conţinutului şi specificului regimului 
matrimonial adoptat convenţional.  

Prin opozabilitatea convenţiei matrimoniale  se urmăreşte ca 
persoanele străine de regimul matrimonial ales de soţi să respecte starea de 
drept existentă între soţi. Convenţia matrimonială este o stare de iure  şi 
astfel trebuie receptată şi de cei străini de încheierea şi de efectele ei. Dacă 
regimul matrimonial ar rămâne  pentru cei care acţionează în circuitul civil 
o simplă realitate de facto efectele convenţiei matrimoniale s-ar mărgini 
juridic doar la părţi, iar convenţia matrimonială nu s-ar putea insera în 
realitatea juridică, decât ca un simplu fapt juridic. Raporturile patrimoniale 
dintre soţi valorează nu în sine, ca stări materiale, ci ca realităţi juridice, 
generatoare de efecte juridice, care depăşesc cercul familiei. Terţilor 
trebuie să li se opună stări juridice, şi nu stări de fapt, aceasta fiind esenţa 
opozabilităţii. 

Organizând opozabilitatea prin cunoaştere, publicitatea convenţie 
matrimoniale, nu şi-a atins şi cel din urmă scop. O realitate juridică nu este 
cunoscută doar pentru a fi opzabilă. Opozabilitatea nu iese din comun, 

                                                 
41 P ., Vasilescu. Regimuri matrimoniale. Parte generală, Ediţia a II-a revizuită, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 226; ., Al., Banciu.  Raporturile patrimoniale dintre soţi,  
Editura Hamangiu, 2011 pp.70-71. 
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dacă situaţia juridică reflectată prin ea este paşnică, rămânând  doar ca un 
efect virtual. 

În privinţa inopozabilităţii convenţiei matrimoniale art. 335 din 
noul Cod civil stipulează: „Convenţia matrimonială nu poate fi opusă 
terţilor cu privire la actele încheiate de aceştia cu unul dintre soţi dacă au 
fost îndeplinite formalităţile de publicitate prevăzute la art. 334 sau dacă 
terţii au cunoscut-o pe altă cale (alin. 1). De asemenea, convenţia 
matrimonială nu poate fi opusă terţilor cu privire la actele încheiate de 
aceştia de oricare dintre soţi înainte de încheierea căsătoriei” (alin.2). 

Raţiunea ultimă a publicităţii este aceea de a face din opozabilitate 
rostul care tranşează conflictul dintre drepturi concurente. Astfel, dacă un 
anumit bun sau o anumită datorie are un regim juridic specific, determinat 
de efectele convenţiei matrimoniale, concursul juridic dintre soţi, care 
invocă regimul lor matrimonial şi terţi, care susţin un alt regim juridic, nu 
poate fi tranşant decât prin opozabilitatea regimului matrimonial. Această 
opozabilitate va da câştig de cauză celui care nu a ignorat realitatea 
juridică, încrezându-se în informarea realizată prin publicitate. 

În concluzie, raţiunea derivată a publicităţii este aceea de a asigura 
stabilitate şi coerenţă circuitului civil.42  

 
6.7. Act juridic pur şi simplu 
 
Ţinând cont de faptul că noul Cod civil prin dispoziţiile referitoare 

la convenţia matrimonială dispune mutabilitatea convenţiei matrimoniale, 
condiţia şi termenul pot fi compatibile cu acest act juridic. Totuşi 
precizăm că trebuie observate următoarele aspecte: 

- se va urmări respectarea regulii accesorialităţii: convenţia  
matrimonială nu va putea să-şi producă efecte juridice decât pe 
perioada căsătoriei; 

- va trebui observat dreptul comun în materie, fiind inadmisibilă o 
condiţie pur potestativă din partea celui care se obligă; 

- în cazul donaţiilor trebuie avute în vedere şi regulile care se aplică 
acestora; 

- specific convenţiei matrimoniale este respectarea normelor 
cuprinse în regimul primar imperativ. Prin urmare, nu se va putea 
accepta o modalitate a actului juridic, care să aibă ca efect indirect 
înfrângerea acestor norme; 

                                                 
42 O., Sachelarie. Controverse din dreptul civil, Editura Universul, Bucureşti, 1941, pp.103-
108. 

 
 

121



JURNALUL DE STUDII JURIDICE  
 

- o convenţie matrimonială încheiată înainte de celebrarea căsătoriei, 
poate să-şi producă efectele numai odată cu oficierea căsătoriei; 

- prin termenele şi condiţiile stipulate nu se va admite ca regimul 
convenţional matrimonial să aibă o durată mai mare decât 
căsătoria. Sunt deci, limite temporale de respectat, pentru 
desfăşurarea efectelor convenţiei matrimoniale, limite care nu pot 
fi restrânse sau extinse dincolo de cele ale căsătoriei. 
Deşi, pare evident că cele de mai sus se referă la modalitate, 

termen şi condiţie trebuie să respecte aceleaşi borne temporale. Mai ales 
că, în situaţia condiţiilor cuprinse într-un act juridic, efectele acestuia, în 
cazul petrecerii evenimentului condiţional, vor retroactiva. Prin urmare, 
chiar dacă nu este prohibită de dreptul comun, nu se poate admite o 
condiţie rezolutorie al cărei efect să fie, al încetarea căsătoriei, desfiinţarea 
ex tunc, a regimului matrimonial aplicat deja soţilor. După cum, ar fi 
absurdă şi nulă o condiţie suspensibilă a efectelor convenţiei matrimoniale 
până la data încetării sau desfacerii căsătoriei. Regula  de respectat este că, 
în fond, fiecare căsătorie trebuie să aibă regimul său matrimonial efectiv. 

 
6.8.Act juridic  sinalagmatic43 
  
Întrebările puse în literatura de specialitate sunt: Este convenţia 

matrimonială un act sinalagmatic? Are convenţia matrimonială un caracter 
oneros şi comutativ? 

Dificil de răspuns, deoarece criteriile după care convenţiile 
matrimoniale sunt considerate sinalagmatice şi oneroase au fost elaborate 
după tipare strâmte, concepute pentru operaţiunile juridice în care 
raporturile juridice ar fi simplu de descompus. Convenţia matrimonială 
creează nu simple raporturi juridice, ci statute adică mănunchiuri de 
raporturi juridice  în care elementele patrimoniale se îmbină uneori cu cele 
extrapatrimoniale. Fiind ataşată de instituţia căsătoriei şi legată de calitatea 
civilă de soţi a părţilor sale, convenţia matrimonială are vocaţia de a 
reglementa întreaga viaţă patrimonială a soţilor, nu doar un anumit raport 
concret.  

Prin urmare, in globo,  o convenţie matrimonială pare mai mult 
apropiată de un act cu caracter sinalagmatic şi oneros, decât faţă de unul 
unilateral şi gratuit, după cum ea ar părea mai degrabă comutativă, decât 
aleatorie. Convenţia matrimonială ar fi mai mult sinalagmatică, decât 

                                                 
43 P ., Vasilescu. Regimuri matrimoniale. Parte generală, Ediţia a II-a revizuită, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2009, pp. 231-233. 
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inversul, dacă luăm în considerare că părţile se obligă reciproc, neexistând 
posibilitatea ca toate obligaţiile să apese doar pe unul dintre soţi. Cu toate 
acestea caracterul efectiv sinalagmatic ar cere ca părţile să se oblige 
reciproc. În convenţia matrimonială, chiar dacă la paritate fiecare soţ ar fi 
obligat mutual, soţii nu se obligă atât unul faţă de altul, i faţă de familie 
care nu este nici terţ, nici persoană, nici obiect al convenţiei matrimoniale. 
În scopul căsătoriei, soţii au încheiat convenţia lor matrimonială, pentru a 
suporta împreună sarcinile sale, pentru a putea pune astfel pe picioare un 
instrument pecuniar necesar familiei şi menajului lor. Prin urmare, ceea ce 
ar imprima un specific sinalagmatic contractului de căsătorie ar fi afectarea 
maritală a efectelor acestuia. Iar nu atât ideea că soţii ar fi îndatoraţi sau se 
obligă reciproc unul faţă de altul. 

Căsătoria  este, deci, un punct juridic exterior convenţiei 
matrimoniale, spre care converg toate raporturile izvorâte din contract, 
care au ca subiecţi, evident, persoane diferite (soţii). După  cum, tot 
instituţia căsătoriei şi specificul susţinerii sarcinilor familiei exclud în 
principiu ca de plano convenţia matrimonială să fie înţeleasă ca un act 
gratuit, o libertate sau un act unilateral. Dacă se observă mai atent, credem 
că această excludere valorează mai mult ca  argument în susţinerea 
caracterului sinalagmatic al convenţiei matrimoniale, decât o evaluare a 
caracteristicilor ei. Raţionamentul nu este imbatabil, dar ar fi de preferat, 
decât concluzia că, o convenţie matrimonială ar fi sui generis, adică plasată 
undeva la mijlocul drumului dintre caracterul unilateral şi sinalagmatic al 
actului juridic. 

Acelaşi silogism, cu terţul său exclus, ne-ar împinge să admitem şi 
onerozitatea de principiu a convenţiei matrimoniale. Cu greu se poate 
accepta ca un astfel de contract să aibă caracterul unei liberalităţi. Chiar în 
condiţiile regimului dotal, al cărui miez juridic poate fi reprezentat de o 
donaţie  - spre exemplu constituirea de zestre – nu s-a admis ideea că actul 
matrimonial dotal ar fi avut în întregime un caracter gratuit. 

Importanţa practică a determinării de principiu a naturii 
sinalagmatice şi oneroase a unei convenţii matrimoniale constă în regimul 
juridic al acestor acte, care le deosebeşte de liberalităţi. Astfel de implicaţii 
ar avea efect nu numai asupra sorţii executării contractului între soţi, dar şi 
asupra posibilităţilor de acţiune pe care terţii le-ar avea.44 

                                                 
44 O pildă s-ar putea da în ceea ce priveşte regimul acţiunii pauliene, în care unele 
elemente se cer probate doar dacă raporturile sunt sinalagmatice şi oneroase 8e.g. 
coivenţa la fraudă a terţului). În sensul că terţii la o convenţie matrimonială ar fi în fond 
avânzii-cauză soţilor. A se vedea în acest sens. M. Planiol. G. Ripert. Traite pratique de droit 
civil francais, vol VIII, Editura LGDJ, paris, 1925, p. 100.  

 
 

123



JURNALUL DE STUDII JURIDICE  
 

7. Regulile la care este supusă convenţia matrimonială 
potrivit dispoziţiilor din noul Cod civil  

 
Potrivit noului Cod civil convenţia matrimonială va fi supusă 

următoarelor reguli: 
Convenţiile matrimoniale trebuie încheiate obligatoriu de viitorii 

soţi dacă ei aleg regimul separaţiei de bunuri sau regimul comunităţii convenţionale 
de bunuri; 

Convenţiile matrimoniale se încheie înainte de căsătorie, prin act 
autentic notarial, cu consimţământul personal al viitorilor soţi, sub 
sancţiunea nulităţii absolute; 

Minorul va putea încheia sau modifica o convenţie matrimonială 
numai cu încuviinţarea ocrotitorului legal şi a instanţei tutelare;  

Prin aceste convenţii nu se poate deroga de la dispoziţiile legale 
privind regimul matrimonial ales şi nu se poate aduce atingere egalităţii 
dintre soţi, responsabilităţii părinteşti şi devoluţiunii succesorale legale;  

Convenţia matrimonială va putea cuprinde şi clauza de preciput. 
Această clauză va da dreptul soţului supraveţuitor să preia fără plată, 
înainte de împărţeala succesorală, unul sau mai multe din bunurile 
comune, deţinute în devălmăşie sau în coproprietate. Clauza de preciput 
nu va fi supusă raportului donaţiilor şi nici reducţiunii, afară de cazul în 
care se aduce atingere drepturilor moştenitorilor rezervatari. Clauza devine 
caducă atunci când comunitatea încetează în timpul vieţii soţilor. 
Executarea clauzei de preciput se va efectua în natură sau, dacă acest lucru 
nu este posibil, prin echivalent. Această clauză nu poate aduce nici o 
atingere dreptului creditorilor comuni de a urmări, chiar înainte de 
încetarea comunităţii, bunurile ce fac obiectul clauzei; 

Pentru a fi opozabile terţilor, convenţiile matrimoniale se înscriu 
într-un registru special .Dacă se schimbă domiciliul în funcţie de care s-a 
făcut înscrierea convenţiei, la cererea oricăruia dintre soţi, se va face 
menţiune pe marginea înscrierii iniţiale, urmând ca, din oficiu, convenţia 
matrimonială să se înscrie în registrul special; 

În raport cu natura bunurilor care vor face obiectul convenţiei 
matrimoniale, la cererea oricăruia dintre soţi, convenţia, după caz, se va 
nota în cartea funciară, se va înscrie în registrul comerţului şi în alte 
registre de publicitate prevăzute de lege. În toate aceste cazuri, 
neîndeplinirea formalităţilor de publicitate nu poate fi acoperită prin 
înscrierea făcută în registrul ţinut de judecătorie; 
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Orice persoană, fără a fi ţinută să justifice vreun interes, va putea 
cerceta registrul şi va putea solicita, în condiţiile legii, eliberarea de extrase 
sau, după caz, de copii legalizate de pe convenţiile matrimoniale; 

 În situaţia în care nu vor fi îndeplinite aceste condiţii de 
publicitate, convenţia matrimonială nu poate fi opusă unei terţe persoane 
împotriva unui act încheiat de aceasta cu unul dintre soţi.; 

Convenţia matrimonială poate fi modificată, înainte sau după 
încheierea căsătoriei, cu respectarea anumitor condiţii ce ţin de regimul 
juridic al bunurilor proprii şi de dovada bunurilor comune, cu îndeplinirea 
condiţiilor de publicitate corespunzătoare. 

 
8. Concluzii  
 
Din punctul nostru de vedere, o tehnică legislativă eficientă, de 

introducere în dreptul românesc intern a noi regimuri matrimoniale o 
reprezentată  reglementarea convenţiilor matrimoniale, prin intermediul 
cărora, soţii nemulţumiţi de caracteristicile regimului comunităţii legale,  îşi 
pot alege regimul comunităţii convenţionale sau regimul separaţiei de 
bunuri, ca regim matrimonial, mai bine adaptat necesităţilor familiei 
respective.  

Introducerea convenţiilor matrimoniale în dreptul familiei 
românesc reprezentă un progres, întrucât, legislaţia română devine cu mult 
mai flexibilă şi mai liberală, transferând responsabilitatea reglementării 
raporturilor patrimoniale în interiorul familiei  de la nivelul legiuitorului 
central, la nivelul soţilor, care-şi cunosc cel mai bine nevoile şi căile de a le  
satisface. Aceeaşi liberalizare a legislaţiei româneşti impune şi mutabilitatea 
convenţiilor matrimoniale, adaptându-le, astfel, întâmplărilor neprevăzute 
ale vieţii. 

Ţinând cont de complexitatea problematicii convenţiilor 
matrimoniale şi a implicaţiilor acestor contracte, legiuitorul a statuat ca 
aceste convenţii matrimoniale să fie încheiate în faţa notarului public, ca 
soţii să beneficieze de asistenţa acestuia în redactarea acestor convenţii.  

Necesitatea protejării terţilor împotriva intenţiilor frauduloase ale 
soţilor impune, pe lângă măsura formei autentice şi organizarea unui 
sistem eficient de publicitate a oricărei convenţii matrimoniale şi a oricărei 
modificări a acesteia. 
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Abstract 
If in other institutions the reforming factor of the New Civil Code is doubtable 

in the matter of contract interest-damage the new body of private law has a totally new 
vision, reordering from the base the entire judicial regime and revealing the intentions of 
the present romanian law-maker to detach itself from the optics of it’s predecessor from 
150 years ago.  

The new civil code is crossed by the idea of recognizing a greater power of 
intervention for the court in contract matters, compared to the present regulations. On 
this line of thinking the matter of not executing money obligations the law-maker 
adopts a solution in accordance with the UNIDROIT Principles and with European 
Law of contracts: keeps the system of invariable damage repair but also provides the 
possibility of integral repair. 

 
Keywords: 
judicial evaluation of damage in contracts, moratorium damage, money 

obligations 
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Noul Cod civil aduce schimbări importante în randul instituţiilor 
de drept privat, dorind să constituie o adevărată reformă legislativă. 

Dacă în rândul altor instituţii caracterul reformator al acestuia 
poate este discutabil în materia daunelor-interese contractuale Noul Cod 
civil are o viziune cu totul nouă, reaşezând din temeii întregul lor regim 
juridic. 

Era şi timpul! De la 1864 de când este în vigoare actualul Cod civil 
legiuitorul s–a ferit să modifice sistemul daunelor-interese moratorii şi nu 
pentru că nu ar fi fost necesar. Singurele ajustări pe care legiuitorul le-a 
permis de-a lungul unui secol şi jumătate, pe parcursul căruia au existat 
crize economice mondiale, economia centralizată din perioada comunistă 
urmată de perioada de tranziţie către economia de piaţă, au vizat doar 
valoarea şi regimul ratei legale a dobânzii moratorii fără să se opereze 
transformări în corpul instituţiei. 

Pasivitatea legiuitorului poate fi oarecum justificată. Ea s-a 
întemeit, în principal, pe comoditatea şi unitatea aplicării sistemului de 
reparaţie a prejudiciului moratoriu contractual în absenţa oricăror 
controverse în literatura de specialitate. 

În demersul nostru pornim de la o ipoteză de lucru unanim 
acceptată, de lege lata, şi anume că obligaţiile băneşti sunt totdeauna 
susceptibile de executare în natură, adică întodeauna creditorul va obţine 
prestaţia ce i se cuvine în natură. Astfel spus, creditorul va primi 
întotdeauna suma de bani ce i se datorează, numai că uneori o va obţine 
cu întârziere. Cu alte cuvinte  în cazul  obligaţiilor băneşti poate apărea 
doar o întarziere în executare nu şi o neexecutare. În mod corespunzător 
singurele daune-interese care pot fi obţinute sunt daunele moratorii.  

În Codul civil român, dobânda moratorie este reglementată, în 
principiu, în art. 1088 - art. 1090 C.civ.. 

Potrivit art. 1088 alin. 1 C.civ. „La obligaţiile care au de obiect o 
sumă oarecare, daunele-interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decât 
dobânda legală, afară de regulile speciale în materie de comerţ, de 
fidejusiune şi societate.” 

Alin.2: „ Aceste daune-interese se cuvin să facă ca creditorul să fie 
ţinut a justifica despre vreo pagubă; nu sunt debite decât  din ziua cererii 
în judecată, afară de cazurile în care, după lege, dobânda curge de drept.” 

În Noul Cod civil art. 1088 C.civ. se regăseşte modificat în 
cuprinsul art. 1535 care are următorul conţinut:  

,,(1) În cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, 
creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în momentul 
plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, 
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fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are 
dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a 
întârzierii plăţii ar fi mai mic.  

(2) Dacă, înainte de scadenţă, debitorul datora dobânzi mai mari 
decât dobânda legală, daunele moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil 
înainte de scadenţă.  

(3) Creditorul are dreptul, în plus, la daune-interese pentru orice 
prejudiciu suplimentar pe care l-a suferit din cauza neexecutării obligaţiei.” 

 
1. Terminologie 
 
O primă precizare se impune în legătură cu terminologia utilizată 

în viitoarea reglementare. Se observă că în cuprinsul art. 1535 N.C.civ. 
alin. 1 se foloseşte sintagma ,,daune moratorii” pentru a desemna daunele-
interese ce se cuvin creditorului pentru întârzierea în execuatrea obligaţiei, 
adică pentru a desemna dobânda moratorie. Denumirea specifică pentru 
daunele-interese moratorii (cuvenite în cazul întârzierii în executarea unei 
obligaţii pecuniare) este cea de ,,dobândă moratorie”, expresie preferabilă 
pentru claritatea şi uniformitatea exprimării. Ar fi fost de dorit ca 
legiuitorul să abordeze o terminologie unitară pentru desemnarea aceleiaşi 
noţiuni - în speţă ,,dobândă moratorie”- şi nu expresii diferite: daune 
moratorii, dobândă moratorie, dobândă legală.  

 
2. Domeniu de aplicare 
 
De lege lata, dispoziţiile art. 1088 C.civ. dezvoltă o soluţie originală 

de reparare a prejudiciului cauzat prin întârzierea în executarea obligaţiilor 
băneşti având drept trăsătură principală caracterul forfetar şi automat al 
daunelor-interese. 

Deşi vizează numai obligaţiile contractuale monetare de la origine, 
aplicare lui a fost extinsă în mod greşit de doctrină şi practică, din 
considerente de comoditate şi pragmatism, tuturor obligaţiilor pecuniare 
Astăzi, dispoziţiile art. 1088 C.civ. se aplică tuturor obligaţiilor monetare, 
indiferent care ar fi sursa lor.  

Prevederile Noului Cod civil nu clarifică problema delimitării 
domeniului de aplicare al art. 1535 N.C.civ. (similarul art. 1088 C.civ.). 
Având în vedere poziţionarea art. 1535 N.C.civ. apreciem că în noul act 
normativ prin art. 1489 N.C.civ. s-a dorit consacrarea unei reguli generale 
cu privire la dobânda datorată în cazul neexecutării unei obligaţii băneşti, 

 
 

137



JURNALUL DE STUDII JURIDICE  
 

în general, art. 1535N.C.civ. fiind rezervat doar obligaţiilor băneşti 
contractuale. 

 
3. Caracteristicile cerute creanţei de capital pentru a 

genera dobândă moratorie 
 
Dacă obligaţia trebuia executată înseamnă că erau întrunite 

condiţiile plăţii adică creanţa era certă, lichidă şi exigibilă. Există încă  
numeroşi autori care consideră că incertitudinea planând asupra existenţei 
sau cuantumului datoriei constituie un obstacol în aplicarea art. 1088 
C.civ.  O altă parte a doctrinei şi practica au recunoscut totuşi curgerea 
dobânzii moratorii şi în absenţa lichidităţii şi certitudinii creanţei, adică în 
condiţiile în care exista o contestaţie cu privire la existenţa şi întinderea 
creanţei. Art. 1088 C.civ. nu cuprinde nici o menţiune în acest sens ci se 
limitează doar la a preciza că daunele-interese pentru neexecutare nu pot 
cuprinde decât dobânda legală ,,la obligaţiile care au de obiect o sumă oarecare”. 

Noul Cod civil rezolvă parţial această problemă, a condiţiilor 
cerute obligaţiei principale pentru ca ea să producă dobândă moratorie. 
Singura precizare care se face este în legătură cu un aspect necontestat nici 
de lege lata: datoria trebuie să fie exigibilă, art. 1535 alin. 1 N.C.civ. arătând 
că „în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la 
daune moratorii” 

 
4. Problema întârzierii în executarea unei obligaţii băneşti 
 
Cerută de o manieră generală prin dispoziţiile art. 1081 C.civ. şi, în 

particular, pentru dobânda moratorie prin dispoziţiile art. 1088 alin. 2 
C.civ., punerea în întârziere a debitorului reprezintă mai mult decât o 
simplă condiţie formală: Ea marchează juridic constatarea neexecutării 
obligaţiei şi determină începerea curgerii dobânzii moratorii.  

Noul Cod civil prevede că pentru întârzierea în executarea 
obligaţiilor băneşti, civile şi comerciale, debitorul este de drept în 
întârziere de la scadenţă dacă nu plăteşte suma de bani pe care o 
datorează. Deci debitorul unei sume de bani, în materie civilă dar şi 
comercială, va datora de drept de la scadenţă daune-moratorii, indiferent 
că ele vor fi sub forma dobânzii sau sub forma penalităţilor. De la această 
regulă nu este nici o excepţie, nici măcar în cazul întârzierilor în plata unor 
sume izvorând din acte cu titlu gratuit, soluţie care ni se pare a fi 
inechitabilă din perspectiva gratificantului. 
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Noul Cod civil consacră posibilitatea punerii în întârziere a 
creditorului, ceea ce este un element de noutate faţă de vechea 
reglementare. Astfel, potrivit art. 1510 N.C.civ. „Creditorul poate fi pus în 
întârziere atunci când refuză, în mod nejustificat, plata oferită în mod corespunzător 
sau când refuză să îndeplinească actele pregătitoare fără de care debitorul nu îşi poate 
executa obligaţia. ”.Din momentul punerii în întârziere creditorul răspunde 
pentru prejudiciul cauzat prin fapta sa. În acest sens, art. 1534 alin. 1 
N.C.civ. prevede că ,,Dacă, prin acţiunea sau omisiunea sa culpabilă, creditorul a 
contribuit la producerea prejudiciului, despăgubirile datorate de debitor se vor diminua 
în mod corespunzător.” 

 
5. Repararea integrală a prejudiciului moratoriu 
 
La fel ca şi în actuala reglementare, întârzierea în executarea unei 

obligaţii pecuniare atrage obligarea debitorului la plata de daune moratorii, 
care se cuvin fără să fie necesară dovedirea de către creditor a existenţei 
sau a întinderii prejudiciului. Aceasta înseamnă că se păstrează caracterul 
automat al reparaţiei dar nici valoarea forfetară a reparaţiei nu este 
înlăturată. 

Se prevede expres că daunele moratorii se cuvin în cuantumul 
prevăzut de părţi sau, în lipsa unei asemenea stipulaţii, se va datora 
dobânda la valoarea ratei legale. În Noul Codul civil se arată care este 
raportul dintre aplicarea celor două rate ale dobânzii, ierarhie care, de lege 
lata, rezultă din interpretarea coroborată a dispoziţiilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale în obligaţiile băneşti 
şi ale Codului civil. Ca şi în prezent, şi pentru viitor, s-a păstrat acelaşi 
sistem: în lipsa unei manifestări de voinţă a părţilor daunele moratorii ce 
se cuvin creditorului unei obligaţii băneşti neexecutate la termen sunt 
prestabilite, uniform şi invariabil, la nivelul dobânzii legale, neavând 
importanţă valoarea reală a prejudiciului. Deci, daunele moratorii sunt 
stabilite forfetar. 

De această dată, pentru a evita eventualele discuţii, referitoare la 
posibilitatea debitorului de a proba că prejudiciul este mai mic decât 
valoarea dobânzii legale, în teza finală a alin. 1 a art. 1535 N.C.civ. se 
prevede că debitorul nu are acest drept: ,,În acest caz ,(în lipsa cuantumului 
convenit de părţi - n.n.) debitorul nu are dreptul să facă dovada că prejudiciul 
suferit de creditor ca urmare a întârzierii plăţii ar fi mai mic”. În consecinţă, în 
absenţa voinţei părţilor, legea stabileşte o valoare minimă invariabilă care 
se cuvine creditorului. 
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Elementul de noutate de maximă importanţă pe care îl aduce noul 
act normativ, în materia reparării prejudiciului moratoriu, este consacrarea 
posibilităţii reparării integrale a prejudiciului. Cu alte cuvinte, este permisă 
evaluarea judiciară a daunelor-interese moratorii în cazul neexecutării 
obligaţiilor băneşti.  

Prin dispoziţiile alin. 3 al art. 1535 din N.C.civ. se consacră 
posibilitatea evaluării judiciare a prejudiciului suferit de creditorul unei 
obligaţii monetare: ,,Creditorul are dreptul, în plus, la daune-interese pentru orice 
prejudiciu suplimentar pe care l-a suferit din cauza neexecutării obligaţiei.”  

Aceasta ar vrea să sugereze că valoarea prag a daunelor-interese 
moratorii este întotdeuna asigurată creditorului; în afara acesteia, el mai are 
dreptul şi la alte daune-interese pentru prejudicii care vor fi evaluate 
judiciar. Caracterul lor suplimentar rezultă cu claritate din însăşi 
formularea textului de lege care arată că ,,în plus” faţă de dobânda legală 
creditorul are dreptul la duane-interese pentru orice prejudiciu 
suplimentar. În legătură cu acest aspect este interesant de remarcat că art. 
1535 N.C.civ, nu precizează ce acoperă dobânda legală ci doar că i se 
cuvine creditorului pentru că debitorul nu a executat obligaţia la scadenţă. 
Astfel, alin. 1 arată că ,,în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, 
creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în 
cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să 
dovedească vreun prejudiciu”. Deci, practic dobânda legală acoperă întârzierea, 
prejudiciul cauzat creditorului ar fi însăşi întârzierea. 

Va exista următoarea corespondenţă: dobânda legală moratorie 
corespunde întârzierii; daunele-interese suplimentare - oricărui alt 
prejudiciu cauzat de neexecutarea obligaţiei. 

În acest fel vor coabita sistemul reparării automate şi forfetare cu o 
evaluare judiciară a prejudiciului dovedit, altfel spus se vor cumula 
dobânzile moratorii automate şi forfetare cu daunele-interese 
suplimentare, dacă prejudiciul suplimentar va fi dovedit. Pentru a nu risca 
ca acelaşi prejudiciu să fie reparat de mai multe ori, atât sub forma 
dobânzii cât şi a daunelor-interese suplimentare, trebuie ca prejudiciul 
suplimentar să fie distinct de cel acoperit de dobânda moratorie. Cu alte 
cuvinte să fie independent de întârziere, pentru că cel corespunzător 
întârzierii se prezumă a fi acoperit de ,,daunele moratorii”, reglementate de 
alin. 1 al art. 1535 C.civ. Daunele-interese consacrate de alin. 3 sunt pentru 
acoperirea oricărui alt prejudiciu decât întârzierea. 

Ne întrebăm cum va stabili concret judecătorul care este parte din 
prejudiciu corespunzător întârzierii şi care este partea suplimentară, 
cauzată de neexecutarea obligaţiei; cum va aprecia cât din întinderea lui 
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este acoperit de dobânda legală şi cât va fi cuantificat sub forma daunelor-
interese suplimentare. Probabil va evalua întreg prejudiciul şi va scădea 
valoarea dobânzii legale. Creditorul va trebui să probeze întinderea 
întregului prejudiciu. Dar dacă nu va reuşi ? Va fi obligată instanţa să 
acorde dobânda legală, în pofida faptului că a fost învestită cu o cerere 
numai pentru daune-suplimentare, în temeiul art. 1535 alin. 3 sau cu o 
acţiune în evaluarea întregului prejudiciu suferit dar pe care ulterior 
creditorul-reclamant nu l-a putut proba? Ce se va întâmpla dacă, fiind 
vorba de dolul debitorului, creditorul s-a prevalat de răspunderea 
delictuală şi a sesizat instanţa cu solicitarea acoperii întregului prejudiciu, 
atât a celui previzibil cât şi a celui imprevizibil dar nu a reuşit să 
dovedească îndeplinirea condiţiilor răspunderii? 

În schimb, debitorul, în materie civilă şi comercială, nu poate să 
probeze că prejudiciul suferit de creditor este mai mic decât valoarea 
dobânzii legale. Sub acest aspect el este dezavantajat faţă de creditor care 
are posibilitatea de a dovedi întinderea reală a prejudiciului şi de a obţine 
daune-interese suplimentare. Dacă, de lege lata, creditorul este dezavantajat 
de sistemul de reparaţie exclusiv forfetară, pentru că nu poate dobândi 
repararea integrală a prejudiciului, de lege ferenda, situaţia s-a inversat. 

Noul corpus de drept civil este străbătut de ideea de a recunoaşte 
instanţei o putere de intervenţie asupra contractului mult mai mare în 
raport cu actuala reglementare şi adoptă o soluţie în concordanţă cu 
Principiile UNIDROIT şi cu Dreptul european al contractelor: păstrează 
sistemul reglementării forfetare dar prevede şi posibilitatea reparării 
integrale a prejudiciului.  
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REFLECTĂRILE JURIDICE ALE APROPRIERILOR 
MATERIALE 

  
Danil MATEI1 

 
Abstract: 
Passing to a new Civil Code, adopted by Law no. 287/2009, after having 

applied the existing civil code for almost 150 years, urged the author to investigate the 
evolution of the juridical thinking – the legislator, the instances and the doctrine - in the 
matter of the properties related rights, classified by the nomenclature as "rights in rem” . 

The first Civil Code entirely national – the one in force is a copy of the French 
Code – is not getting out of the cultural authority of the Roman Right, which decisively 
determined the Napoleonic legislation. 

Thus, the two Codes “communicate” between them also as regarding some 
regulatory insufficiencies that the author claims to affect the social efficiency of the Law 
as normative work of the State, as officer of the political society. 

Are observed and critically treated:  – the expression in norm of three property 
attributes – the possession, the use (usage) and the disposition – instead of only two – 
possession and disposition; the absence from regulation of the relation, which should be 
organic, between the attributes of property and its dismemberments (the useful rights it 
can be decomposed into); the failure to regulate the contracts for exploiting such useful 
rights; maintaining the juridical duality of possession – as attribute of the property and 
as detention legally protected outside the property; the special consideration given to the 
accidental possession; the limitation of the rights in rem as a „numerus clausus”. 

 
Keywords: 
property, possession, use, disposition, detention. 

                                                 
1 Lector universitar doctor, Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Drept şi 
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Preliminarii. 
 
Este un truism, a spune că aproprierea juridică a entităţilor care au 

întreţinut existenţa omului, conştient de valoarea resurselor naturii 
disponibile pentru el, a reprezentat plămada civilizaţiei materiale a 
comunităţii constituite pentru autoapărare. 

Este elementar a constata, că transformările oceanului planetar al 
materialităţii de subzistenţă, în celule şi formaţiuni de relief apropriabile, a 
segregat în mod productiv pentru umanitate ceea ce individul, conştient de 
nevoile şi interesele sale, putea culege din natura primară. 

Formarea comunităţii umane, pe diverse criterii perene, şi 
construcţia statalităţii, ca supraputere protectoare, a continuat segregarea 
entităţilor valoroase economic, şi apropriabile. 

Exploatarea individuală şi exploatarea colectivă a acestor entităţi 
şi-au declinat valoarea prin protecţia juridică, şi au fost normate să 
coexiste articulat juridic. 

Mitul proprietăţii ca determinare funciară a progresului civilizaţiei 
umane, stătea să se consacreze. 

Aproprierea entităţilor materiale juridiceşte valorificabile economic 
a primit preţuire juridică, mai întâi, prin legitimarea puterii originare şi 
inalienabile a comunităţii organizate politic. 

Dacă natura s-a segregat fizic în celule şi formaţiuni cu potenţial 
economic de subzistenţă a fiinţei umane, autoritatea politică a comunităţii 
umane a segregat exploatarea acestor celule şi formaţiuni, în individuală şi 
publică. 

Istoria proprietăţii materiale a început, şi se desfăşoară şi astăzi, 
într-o relaţie de primat, asemeni suzeranităţii politice, de la proprietatea 
publică (a comunităţii politico-statale) la proprietatea privată (particulară). 

Aşadar, la origini, proprietatea integrală a comunităţii politice, zisă 
publică, s-a autoconservat, în parte, în proprietatea privată. 

Omul preistoric a fost un „culegător” al darurilor naturii, de la 
animale şi fructe, până la sălaşurile de subzistenţă. 

Culegerea, înstăpânirea cu aceste daruri, trebuia legitimată prin 
drept, altfel haosul şi anarhia preistorică nu ar fi încetat. 

Această legitimare a reclamat o nomenclatură oficială, şi o 
garnitură de prerogative eficiente prin autoritatea juridică atribuită lor. 

Un timp al autorităţii cutumelor, ulterior convertite în norme, nu 
poate fi negat. 
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Extracţia superioară a nomenclaturii normativ-comunitare, avea să 
fie dreptul de proprietate sau proprietatea garantată şi apărată potrivit 
politicii oficiale exprimate prin reglementările juridice (normative). 

Consideraţia juridică sau preţuirea normativă, în general, pentru 
culegerea şi exploatarea ori consumul entităţilor materiale cu valoare 
economică. 

Deosebit de contactul, de manipularea unei entităţi fizice, care 
prezintă interes pentru individ şi comunitate, pe care le dau apropierea 
materială, prin simţurile comune, „aproprierea” converteşte acea entitate 
într-una juridică, cu privire la ea dezvoltându-se o relaţie juridică, astfel că 
asupra ei operează o radiaţie juridică. 

„Culegerea” (adjudecarea) acestor entităţi, exploatarea lor, 
consumarea instantanee sau prin fructele ce au produs şi, mai apoi, după 
conturarea civilizaţiei juridice, vehicularea lor juridică, au căpătat ordinea şi 
regularitatea atât de necesare unei comunităţi politice longevive, prin 
conceptualizare juridică. 

S-a creat astfel o nomenclatură juridică activă, care funcţionează ca 
elementară pentru orice sistem de drept – unele „soluţii” originale nefiind, 
desigur, o negare a acestei nomenclaturi. 

În sistemul de drept romano-germanic, fereastra, dacă nu 
îndreptarul pentru toate sistemele moderne de drept, aptitudinile de a 
exploata, consuma şi vehicula juridic amintitele entităţi devenite „bunuri” 
sau „lucruri”, au fost însumate juridic în dreptul de proprietate, acesta 
corespunzând folosinţei, posesiei şi dispoziţiei. 

Dreptul de proprietate ataşat – ca o îndreptăţire juridică la un 
exerciţiu, în regulă, suveran – unui „bun” sau „lucru” a fost numit „real”, 
pentru că el are o reflectare materială, fizică, spre deosebire de „dreptul 
personal” care dă îndreptăţirea la o anumită prestaţie, la inalienabilitatea 
unei condiţii sau situaţii protejată ori consacrată juridiceşte. 

Raţiuni de randament perfecţionat al entităţilor cu valoare 
economică, au făcut ca pe lângă dreptul de proprietate să fie instituite şi 
alte drepturi reale. 

Întrucât exerciţiul proprietăţii integrale nu este cel mai profitabil 
pentru titularul dreptului corespunzător, dreptul scris a dezmembrat 
dreptul de proprietate în drepturi derivate, care pot fi exercitate de alte 
subiecte de drept. 

Exploatarea dreptului de proprietate sau valorificarea proprietăţii, 
deosebit de transmiterea pe timp determinat sau limitat a drepturilor 
derivate, ca dezmembrăminte ale acesteia, este concepută juridic şi ca 
operaţiune contractuală, care nu transmite un drept real derivat, ci numai 
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o detenţie şi o exploatare calificate ale bunurilor respective – cum sunt 
închirierea şi locaţiunea. 

Cum nu toate bunurile pot avea la un anumit timp istoric, la o 
anumită secundă sau altă unitate calendaristică, un proprietar, starea 
juridică – în sens larg – a celui care le are la dispoziţie, este aceea a unui 
posesor, deţinător, utilizator, etc. 

În sens strict, juridic, posesia este o deţinere căreia i se cere o 
regularitate, prin anumite calităţi, şi care, instantaneu, pentru bunurile 
mobile, sau după curgerea unui anumit timp, pentru bunurile imobile, se 
converteşte, potrivit legii, în proprietate. 

În gama deţinerii, se înscrie simpla detenţie, neproductivă 
temporal, de proprietate, numită „precară”, şi care poate fi chiar un delict 
civil. 

Actuala arhitectură juridică a proprietăţii şi a drepturilor reale pune 
următoarele probleme: 

 
Relativ la logica eficienţei juridice a proprietăţii. 
 
Între prerogativele şi dezmembrămintele proprietăţii, pe de o 

parte, şi domeniul actelor juridice ce le-ar reproduce sau valorifica pe 
acestea, pe de altă parte, nu există în dreptul pozitiv corespondenţa 
proteică între însuşiri constitutiv-definitorii şi manifestările confirmative. 

Potrivit configuraţiei clasice a proprietăţii juridice, astfel cum 
gândeşte şi doctrina, aceasta se afirmă ca un drept ce conferă prerogativele 
sau atributele posesiei (jus utendi – jus possidendi), folosinţa şi culegerea 
fructelor (jus fruendi) şi dispoziţia – dreptul de a schimba condiţia sau 
statutul juridic al bunurilor respective (jus abutendi)2. 

Actualul Cod civil, în art. 480 exprimă cele trei prerogative la 
modul literar-arhaic, astfel că „proprietatea este dreptul ce are cineva de a 
se bucura şi a dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în 
limitele determinate de lege”. 

În această definiţie avem să desprindem prerogativele posesiei şi 
folosinţei, ca fiind „dreptul ce are cineva de a se bucura … de un lucru” şi 

                                                 
2 Pentru tratări asimilate de noi, vezi C. Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu, Al. Băicoianu, 
Tratat de drept civil român, ediţie îngrijită de D. Rădescu, vol. I, All Beck, Bucureşti, 2002, p. 
117-124; V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, II, Humanitas, 2004, p. 226-241; C. 
Bârsan, Drept civil. Drepturile reale principale, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Hamangiu, 
Bucureşti, 2008, p. 38-43; O. Ungureanu, C. Munteanu, Tratat de drept civil. Bunurile. 
Drepturile reale principale, Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 166-177. 
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prerogativa dispoziţiei, ca fiind „dreptul ... de ... a dispune de un lucru în 
mod exclusiv şi absolut, însă în limitele determinate de lege”. 

Dacă observăm că raţiunea proprietăţii, care justifică protecţia prin 
drept, este aceea de a asigura nevoile reclamate de o bună condiţie umană, 
de la subzistenţa ordinară până la hrana spirituală, ar reveni să constatăm 
că atributele sau prerogativele  pe care le conferă şi le dezvoltă 
proprietatea în drept, sunt numai două: posesia şi dispoziţia. 

Este lesne de observat în tratările doctrinare, recurgerea la 
speculaţii semantice şi subtilităţi de limbaj, pentru a deosebi, potrivit 
fizionomiei preluate mimetic din cultura dreptului roman, jus possidendi şi 
jus utendi-jus fruendi, fără a se găsi semnificaţia juridică autonomă a celor 
două atribute sau prerogative în funcţionarea dreptului de proprietate. 

Este adevărat că de lege lata posesia poate fi dezmembrată 
economic, acordându-se unui alt subiect de drept jus fruendi dar realitatea 
juridică pe care o instalează constituţia dreptului de uzufruct nu separă 
două atribute ale dreptului de proprietate. 

Proprietarul rămâne un posesor intelectualmente (solo animo), iar 
uzufructuarul un posesor materialmente (animo corpore). 

De remarcat că în definiţia uzufructului, art. 517 Cod civil preia 
din definiţia dată proprietăţii de art. 480 tocmai substanţa juridică a 
posesiei nedezmembrate: „dreptul de a se bucura cineva de lucrurile ce 
sînt în proprietatea altuia” – art. 517, corespunzător la „dreptul ce are 
cineva de a se bucura ... de un lucru” – art. 480. 

Este corect să se spună că posesia exprimă dreptul de a apropria şi 
a stăpâni un bun, şi că ea fundamentează celelalte atribuite ale dreptului de 
proprietate3, sau că jus utendi „presupune exercitarea de către titularul dreptului de 
proprietate a unei stăpâniri efective asupra bunului în materialitatea sa, prin putere 
proprie şi în interes propriu” 4 ori că jus utendi consistă în prerogativele 
titularului de a se servi sau întrebuinţa bunul – un contact direct cu 
obiectul apropriat, utilizarea proprietăţilor sale5. 

A adăuga însă că jus fruendi semnifică dreptul proprietarului  de a-şi 
pune lucrul în valoare prin exploatarea sa – culegerea derivatelor bunului, 
fructele şi produsele6 - sau că folosinţa (jus utendi şi jus fruendi) consistă în 
utilizarea bunului de care proprietarul se serveşte personal, culegându-i şi 
fructele7, ori că jus fruendi îndreptăţeşte pe proprietar să folosească bunul 

                                                 
3 V. Stoica, op. cit., p. 119. 
4 C. Bîrsan, op. cit., p. 40. 
5 O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 166-167. 
6 C. Bârsan, op. cit., p. 38-39. 
7 V. Stoica, op. cit., p. 120. 
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în interesul său culegând inclusiv fructele8, înseamnă o repetiţie rezultată 
dintr-o diluare de limbaj formalizat.  

Oricum, apreciem că nu se poate considera că aparţine lui jus 
fruendi „dreptul de a nu folosi bunul, de a-l lăsa neexploatat”9, ci lui jus abutendi, 
dispoziţia asupra unui bun însemnând a fi suveran asupra stării ori a 
destinaţiei pe care i-o rezervi lui. 

Demn de reţinut, pentru imutabilitatea, în gândirea juridică a 
tratării proprietăţii şi aproprierii juridice a bunurilor, în raport cu 
adjudecările dreptului roman clasic şi postclasic – pe care avem să o 
acuzăm şi în cazul posesiei -  că, de la un autor la altul, cele trei 
prerogative, citate conform etnografiei (şi, de ce nu, etnologiei) juridice , 
comportă înţelesuri şi articulări diferite10. 

Posesia, separată de folosinţă, şi de exploatarea/valorificarea 
economică a bunului, apare ca fiind ceea ce nu am găsit să fi gândit 
legiuirile romane sau jurisconsulţii dreptului roman. 

Adică, o atingere, o cuprindere fizică, decorativă. 
Totodată, o contemplaţie, mai degrabă estetică, sterilă, un fetiş. 
Este adevărat că sunt bunuri care nu produc decât satisfacţii 

morale, spirituale sau plăceri convenţionale, cum sunt cele care întreţin o 
confesiune, obiectele de artă, cărţile, bijuteriile. 

În cazul acestora, între care multe foarte preţioase – reprezentând 
capitalizări cu putere circulatorie – separaţia între posesie şi folosinţă este 
aproape imaginară. 

Este de relevat că în concepţia legii noastre civile, posesia, ca 
atribut al proprietăţii, pune bunul respectiv într-o captivitate juridică în 
beneficiul proprietarului, şi că posesia ocrotită separat de proprietate 
uneşte indisociabil, folosinţa (jus utendi) cu îndreptăţirea la culegerea 
fructelor. 

Deşi într-o arhitectură juridică logică – şi  logica este prima raţiune 
şi primul beneficiu al dreptului – prerogativele sau atributele proprietăţii ar 
fi trebuit să aibă corespondenţă cu dezmembrămintele acesteia, să curgă 
din ele, această corespondenţă nu a fost gândită de legiuitor. 

                                                 
8O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 168. 
9 Ibidem. 
10 Astfel, profesorul Valeriu Stoica desprinde pe jus possidendi, care nu este nominalizat în 
clişeul tripartit al proprietăţii – jus utendi, jus fruendi şi jus abutendi – şi-l tratează pe jus utendi 
şi jus fruendi ataşat de folosinţă, idem, p. 119-120. 
Profesorul Corneliu Bîrsan, însă, tratează posesia ca jus utendi şi folosinţa ca jus fruendi, 
idem, p. 38-40; ca şi profesorii Ovidiu Ungureanu şi Cornelia Munteanu, idem, p. 166-
168. 
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Actualul Cod civil (ACC) reglementează proprietatea („despre 
proprietate”) în Titlul II al Cărţii a doua („despre bunuri şi despre 
osebitele modificări ale proprietăţii”), trei dintre dezmembrăminte în Titlul 
III („despre uzufruct, despre uz şi despre abitaţiune”) şi unul în Titlul IV 
(„despre servitute”), ale aceleiaşi cărţi. 

Dreptul de superficie, deşi recunoscut în doctrină şi jurisprudenţă, 
este nominalizat astăzi doar de art. 21 din Decretul nr. 167/1958 privind 
prescripţia extinctivă, text care îl declară imprescriptibil. 

Uzufructul creează o posesie duală, aceea a proprietarului, care se 
va exercita solo animo, şi aceea a uzufructuarului, care se va exercita animus 
alieno. 

Posesia care se transmite prin instituirea sau constituirea 
uzufructului nu este aceeaşi cu cea a proprietăţii. 

Uzufructuarul este îndatorat la cauţiune de art. 541, şi dacă nu se 
dă cauţiunea, uzufructul imobilelor se converteşte în arendă (art. 542), iar 
în cazul uzufructului mobilelor  consumabile prin întrebuinţare, 
proprietarul este îndreptăţit să le vândă (art. 543). 

„Reparaţiile cele mari rămân în sarcina proprietarului” – art. 545 
cod civ. – cu  excepţia celor cauzate de neefectuarea lucrărilor de 
întreţinere la care era îndatorat proprietarul. 

Uzul şi abitaţiunea privesc bunuri nefrugifere, dar împrumută de la 
uzufruct principalele norme. 

Abitaţiunea este deosebită normativ de locaţiunea pentru 
închiriere, doar prin suportul contractual dat acesteia din urmă. 

Termenul de închiriere utilizat de art. 571 şi art. 573 Cod civil, 
relativ la interzicerea operaţiunii corespunzătoare asupra dreptului de uz şi 
de abitaţiune, are sensul de cesiune, sublocaţiune ori subînchiriere. 

Dreptul de servitute, fiind fie un beneficiu al proprietăţii care 
domină, sau o sarcină a proprietăţii care este dominată, nu vehiculează 
obligatoriu atribute ale proprietăţii ci el dă reflectarea, manifestarea, 
proprietăţii în natura reală. 

În concluzie, de lege lata, atributele proprietăţii nu se obiectivează 
complet juridic în dezmembrămintele acesteia normate juridic. 

Unind această constatare, cu cele ce le-am găsit că este în rigoarea 
ştiinţifică de a fi expuse (slaba contractualitate a dezmembrămintelor 
proprietăţii, regimul de favoare dat posesiei neproprietarului, dualitatea 
posesiei, ca stare de fapt şi element de drept, limitarea drepturilor reale şi 
caracterizarea eficienţei lor), pe de o parte, şi cu trecerea frontierei către 
Noul Cod Civil („NCC”) sub aceleaşi tipare ale dreptului romano-
germanic, pe de altă parte, afirmăm convingerea că randamentul social al 
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aproprierii bunurilor cu valoare economică, pe care ar trebui să-l asigure 
dreptul, nu este la cotele ce ar rezulta dintr-o gândire juridică deschisă, atât 
a legiuitorului, cât şi a exegezei juridice. 

Noul Cod civil, aşa cum era de aşteptat, recepţionează toate 
acumulările doctrinare şi jurisprudenţiale valoroase care – acoperind 
lacune, amendând insuficienţe, ale legii civile, formate sub Actualul Cod 
civil şi sub celelalte legi ale proprietăţii – au preţuit normativ proprietatea 
şi i-au dat un cât mai bun înţeles al funcţionării ei. 

Însă, preluarea din manual sau din hotărârea judecătorească a unei 
formulări, cu rang de emisiune ştiinţifică, respectiv a unei statuări 
jurisprudenţiale, nu înseamnă un plus considerabil de calitate a dreptului, 
ca operă oficială, a autorităţii publice. 

Ideea reprodusă, şi nu convertită axiologic, ca normă juridică, 
poate să nu sporească randamentul social al legii şi al dreptului. 

NCC, în art. 555 (1) (un număr al articolului parcă anume ales 
pentru a reprezenta o marcă), defineşte proprietatea prin „conţinutul 
dreptului de proprietate privată”, formularea civiliştilor Facultăţii de Drept 
a Universităţii din Bucureşti fiind deplin promovată: „proprietatea privată 
este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod 
exclusiv, absolut şi perpetuu în limitele stabilite de lege”. 

Avem convingerea că NCC, dacă va dăinui aproape 150 de ani, 
asemeni ACC, va ocaziona mai multe dezbateri, critici, amendări, şi chiar 
frustrări încercate de jurisconsulţii contemplativi, decât ACC. 

Nimic mai normal şi mai sănătos. 
Jurisconsulţii (profesorii, cercetătorii, doctrinarii), magistraţii, 

avocaţii şi toţi ceilalţi practicieni ai dreptului, încep, într-un fel, o nouă 
viaţă, pe un tărâm al izbăvirii care va avea să fie aplicarea NCC. 

Nu puţini dintre aceştia se vor fi întrebând deja, dacă este la 
rigoare să defineşti o entitate juridică abstractă – proprietatea privată – prin 
dreptul al cărui obiect îl constituie – dreptul de proprietate privată. 

Altfel tradus, „proprietatea privată” poartă asupra „dreptului de 
proprietate privată”, şi nu invers. 

Apoi, ar mai fi de întrebat ce justifică, în absenţa constrângerii pe 
care o prezintă latinitatea juridică, drept ascendent – ca un trecut inhibitor 
– să separi net în continuare posesia, folosinţa şi dispoziţia, fiecare ca 
„drept al titularului” proprietăţii. 

NCC menţine dezmembrămintele tradiţionale şi adaugă, mult 
aşteptat şi binevenit, superficia (art. 693). 

Uzufructul, uzul şi abitaţia primesc reglementări renovate, asanate 
de arhaisme de limbaj şi anacronisme de concepţie, dar menţine 
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fizionomia şi arhitectura pe care nu le conciliază „conţinutul dreptului de 
proprietate” – art. 555 (1). 

Servituţile sunt reglementate în nomenclatura dezmembrămintelor, 
cărora le este dedicat Titlul III al Cărţii a III-a, dar numai cu regimul 
general, cele speciale fiind reglementate ca „limite legale” ale dreptului de 
proprietate privată – Capitolul III, Secţiunea 1, ale titlului dedicat 
„proprietăţii private”. 

 
Contractualitatea dezmembrămintelor nu este 

reprezentată în materia obligaţiilor. 
 
Deşi, atât ACC, cât şi NCC, dau actul juridic ca unul dintre 

izvoarele dezmembrămintelor proprietăţii, nici unul nu reglementează 
contractele prin care ar avea să fie exploatate, exercitate, de către 
neproprietar. 

Ambele coduri se exprimă ca şi cum dezmembrământul este 
vehiculat juridic ca efect al unui act unilateral. 

Spre exemplu, relativ la uzufruct, art. 518 din ACC prevede că 
„uzufructul se stabileşte prin lege sau prin voinţa omului (subl.ns.)”, iar art. 
704 (1) din NCC prevede că „uzufructul se poate constitui (subl.ns.) prin act  
juridic ... dispoziţiile în materie de carte funciară fiind aplicabile”. 

Jurisprudenţa aflată la cunoştinţa noastră, publicată şi nepublicată, 
nu ne-a oferit nici o speţă în care să fi fost  examinat un contract de 
constituire de dezmembrăminte ale proprietăţii. 

Singurul contract care atinge un dezmembrământ, întâlnit în 
practică, este cel de vânzare a nudei proprietăţi cu rezerva uzufructului, 
cum este cel de vânzare contra întreţinerii (sau de întreţinere remunerată 
cu transferul unei proprietăţi), în care creditorul întreţinerii îşi rezervă 
uzufructul viager. 

Dar, nici în acest caz, nu identificăm un contract pentru 
constituirea unui uzufruct în favoarea neproprietarului. 

Regimul juridic de favoare acordat posesiei neproprietarului şi 
dualitatea posesiei, nu mai au fundamentarea sub care au fost create în 
istoria dreptului, şi pot fi contraproductive socialmente. 

Posesia s-a legitimat şi maturizat juridic în dreptul roman sub 
raţiuni care nu mai subzistă, cu enunţurile de atunci. 

Tiberius Gracchus, instituit ca tribun al poporului în anul 134 
î.e.n., consiliat de vestitul jurisconsult Scaevola (consul al anului 133 î.e.n.), 
a decretat, numai la un an de la investire , o lege agrară care să satisfacă 
interesul Romei de a administra eficient imensul său domeniu funciar. 
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„... Într-un anumit sens, nu era nimic altceva decât o reînnoire a 
vechii legi licinio-sextiene din anul 387 (367)” (de la fondarea Romei şi 
înaintea erei noastre – n.ns.)11. 

Această lege a ordonat confiscarea de către stat a tuturor 
terenurilor domeniale „ocupate şi folosite de posesorii lor fără plata unei 
taxe”12, exceptate fiind cele arendate. 

Posesorului individual i s-a rezervat o „posesiune permanentă şi 
garantată”13 pentru o suprafaţă determinată pe familia tată/fiu, alternativ 
cu o compensaţie cu alte terenuri, până la suprafaţa respectivă. 

S-a reuşit astfel, o redobândire a pământului domenial pentru a fi 
distribuit cetăţenilor romani sau aliaţi, ca arendă ereditară, cu obligaţia 
pentru aceştia de a utiliza pământul pentru agricultură şi de a plăti fiscului 
„o rentă moderată”14. 

Aceeaşi lege, pentru a delimita domeniul privat de domeniul 
public, a instituit o procedură administrativă complicată, aplicarea ei, ca şi 
a Legii Sempronia, care i-a urmat, declanşând o complicată luptă politică15.  

Am ilustrat, cu epoca surprinsă de savantul german Teodor 
Mommsen, istoria proprietăţii la romani, pentru a se vedea pe ce teren 
istoric şi politic s-au format conceptele de posesie şi proprietate pe care, 
cu acelaşi înţeles originar, le prezervăm normativ astăzi pe un cu totul alt 
teren istoric şi politic. 

Aşa cum a sintetizat marele romanist, profesorul clujean Vladimir 
Hanga, în Comentariul la Instituţiile lui Iustinian, carte de învăţătură 
juridică apărută la peste 600 de ani distanţă de legile agrare din guvernarea 
lui Tiberius Gracchus – Justinian a continuat unificarea dreptului de 
proprietate începută încă din principat, de la stăpânirea (dominium) din 
Legea celor XII Table, la proprietate (proprietas)16. 

Mai remarcă acelaşi autor,  că pe fondul rămânerii în nelucrare a 
unor terenuri imperiale, al rămânerii în paragină a marilor proprietăţi 

                                                 
11 T. Mommsen, Istoria Romană, vol. II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 
1988, p. 52. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. Pentru alte ilustrări ale evoluţiei regimului exploatării terenurilor în dreptul 
roman, vezi vol. I al aceleiaşi opere, passim, subdiviziunile dedicate economiei şi 
dreptului. 
16 În „Introducere”, Instituţiile lui Iustinian. Traducere şi note, Vl. Hanga, M.D. Bob, 
Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 15. 
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funciare, din pricina lipsei forţei de muncă, s-a produs o apropiere 
accentuată între proprietate şi posesie17. 

Fetişul pentru formula romană a proprietăţii – jus utendi et abutendi, 
jus fruendi, jus possidendi, jus disponendi – a fost sesizat şi de profesorul Emil 
Molcuţ, acesta reţinând că „terminologia care s-a păstrat (uzus, fructus şi 
abusus) nu epuizează conţinutul dreptului de proprietate, ci reprezintă doar 
unele elemente ce ţin de tehnica valorificării sale”18. 

Antecedenţa normativă a Codului civil de la 1864, explicată de 
întârzierea evului mediu în Ţările Române, s-a înscris, în general, în 
registrul de gândire al dreptului roman şi al culturii juridice fondată de 
acesta, la care, indiscutabil, au contribuit glosatorii şi postglosatorii. 

Este, însă, remarcabil, că domnii fanarioţi reformatori (Calimach, 
Caragea, Mavrocordat) au încurajat recepţionări novatoare din dreptul 
roman, dizolvat pentru multe instituţii în dreptul bizantin19. 

În această perioadă, dreptul de retract (atacare cu o cerere de 
revocare/anulare a unei înstrăinări) şi dreptul de protimisis (de preferinţă, 
de preempţiune), au funcţionat ca drepturi reale, iar emfiteuza şi superficia 
au contribuit la dezvoltarea proprietăţii orăşeneşti20.  

Am subliniat aceste evoluţii pentru sesizarea unei asimilări a 
culturii juridice de referinţă, astfel încât să nu putem admite că o 
recepţionare a normativităţii şi gândirii juridice ale altui areal geo-politic, 
echivalează cu confirmarea unei aculturaţii juridice din partea statului şi 
naţiunii care recepţionează. 

Este limpede că evitarea acestei echivalări neonorante, ar fi făcută 
de un raport plenar şi echilibrat între ceea ce Savigny numea „dreptul 

                                                 
17 Pentru tratări ale regimului posesiei în Roma antică, vezi, C. Stoicescu, Curs elementar de 
drept roman, Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 152-166; Vl. Hanga, Drept privat roman, 
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977, p. 252-264; C. Tomulescu, Drept privat 
roman, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1973, p. 129-148, I.M. Anghel, Drept roman 
(manual), Macarie, Târgovişte, 1999, p. 99 – 108; V. Val Popa, Drept privat roman, All Beck, 
Bucureşti, 2004, p. 198 – 201; Şt. Cocoş, Drept roman, ed. a II-a, Universul Juridic, 
Bucureşti, 2004, p. 125-132. 
18 Op. cit., p. 117. 
19 Pentru analiza reglementărilor proprietăţii în diferite legiuiri care au traversat secolele 
XVII – XIX, vezi, M. Dvoracek, în Istoria dreptului românesc, vol. II, partea întâi, coord. I. 
Ceterchi, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1984, p. 261 – 274. 
20 Pe larg, L.P. Marcu, în Istoria dreptului românesc, op. cit., p. 256 – 272. 
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politic” (cel care continuă să facă corp cu existenţa generală a comunităţii 
populare) şi „dreptul tehnic” (cel confecţionat de jurişti)21. 

Observaţiile ce precedă ne îndreptăţesc să afirmăm că posesia 
neproprietarului a primit consideraţie juridică într-un timp istoric al 
insuficientei exploatări a teritoriilor nemărginite ale Romei Antice, teritorii 
al căror potenţial, însemna, până la urmă, tezaurul funciar. 

Criza respectivă a reclamat ca, în drept, o simplă stare de fapt – 
posesia - „să fie juridicizată treptat” sub influenţa dreptului vulgar (definit 
ca „dreptul cutumiar interesat de nevoile practicii, decât de exigenţele 
teoriei” – n.ns.), „primeşte o eficacitate asemănătoare cu aceea a 
proprietăţii”22. 

Posesia, ca atribut, prerogativă al proprietăţii, este o „constantă a 
dreptului”23, fără ea „dreptul drepturilor subiective civile”, anume acela de 
proprietate, neavând o reprezentare pozitivă. 

Distincţia insuficientă în dreptul roman între proprietate şi posesie, 
explică formarea şi legitimarea posesiei ca o instituţie juridică autonomă. 

Astăzi, dualitatea normativă a posesiei, ca atribut/prerogativă a 
proprietăţii şi ca fapt/situaţie juridică reglementată special, ne apare 
discutabilă. 

Luând în discuţie teoriile din dreptul modern cu privire la 
fundamentul apărării posesiei24, avem să constatăm că nici una nu mai este 
modernă – şi nu se încadrează în axiologia normativităţii – care reclamă ca 
legea să fie dedicată reglării conduitelor, faptelor şi situaţiilor elementare şi 
esenţiale pentru civilizaţia de referinţă, într-o confecţionare cât mai 
penetrabilă în conştiinţa juridică, şi mobilizatoare pentru destinatarii ei. 

Teoria voinţei, este compromisă de promovarea arbitrariului în 
voinţa juridică a posesorului, montarea posesiei neputând echivala cu un 
hazard, cu o suveranitate, ca temei juridic, necontrolată. 

Teoria protecţiei persoanei umane, este anacronică pentru că ea a fost 
promovată de Savigny la un timp istoric la care violenţa în distribuţia şi 
adjudecarea bunurilor cu semnificaţie economică, era cotidiană.  

                                                 
21 Despre pariul cu intemporalitatea în drept, vezi, L. Assier-Andrieu, în Dictionaire de la 
culture juridique, sous la direction de Denis Alland et Stèphane Rials, Quadrige / Lamy – 
PUF, Paris, 2003, p. 320 – 326. 
22 Hanga, Introducere, op. cit., p. 16. 
23 Cf. D. Gherasim, Teoria generală a posesiei în dreptul civil român, Editura Academiei, 
Bucureşti, 1986, p. 17. 
24 Inventariate de D. Gherasim, op. cit., p. 135-137 
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Teoria prezumţiei de legitimitate şi a interesului social, apare şi ea 
anacronică, astăzi, când identificarea, înregistrarea, gestionarea resurselor 
materiale, fac ştiinţă şi participă decisiv la ordinea publică. 

Teoria interesului economic şi al tranzacţiilor, este contrazisă de 
restrângerea drastică a câmpului abandonului de bunuri sau a cazurilor de 
bunuri fără stăpân. 

În ce priveşte securitatea tranzacţiilor, posesia, pe cât este de 
preţuită normativ, pe atât este de fragilă juridic în regim individual, 
cazurile de evicţiune fiind tot mai des un rezultat al unei rafinate rele-
credinţe din partea posesorului, socotit, prin aparenţă, de lege, ca 
proprietar şi, de aceea, nedetectabilă. 

În ce priveşte bunurile mobile, pentru care, într-o altă formulare 
decât aceea a ACC, din art. 1909 alin. 1, NCC, în art. 935, îl prezumă 
proprietar pe „oricine se află la un moment dat în posesia lor” (am acordat 
gramatical textul citat, care se exprimă la singular – n.ns.). 

Această prezumţie de proprietate, care este o ficţiune juridică25, nu 
mai este atât de eficientă pe cât pare din exprimarea textului. 

Într-adevăr, datorită instituirii obligaţiei de înregistrare şi de 
evidenţă oficială pentru multe categorii de bunuri, periculoase sau 
nepericuloase, şi datorită introducerii publicităţii mobiliare pentru 
garanţiile materiale, prin Legea nr. 99/1999, aparenţa de proprietate, 
promovată de textele citate, nu mai este suficientă pentru menajarea şi 
ocrotirea posesorului. 

„Posesia ca o stare de fapt protejată juridic”26 ne apare ca un clişeu 
din ce în ce mai puţin convingător la rigoare ştiinţifică, şi ca o calificare 
menită să justifice dualitatea posesiei, ca atribut/prerogativă a dreptului de 
proprietate – element de drept, şi a posesiei reglementate separat, protejată 
instantaneu – element de fapt, şi cu rol de anticameră a proprietăţii, după 
o maturizare în termenul stabilit de lege pentru uzucapare. 

Această calificare ar avea să fie susţinută de formularea art. 916 (1) 
din NCC: „posesia este exercitarea în fapt a prerogativelor dreptului de 
proprietate asupra unui bun de către persoana care-l stăpâneşte şi care se 
comportă ca un proprietar”. 

                                                 
25 Pe larg, despre ficţiunile şi prezumţiile juridice, în I. Deleanu, Ficţiunile juridice, All Beck, 
Bucureşti, 2005, p. 19-97. 
26 V. Stoica, op. cit., p. 141. În acelaşi sens, C. Bîrsan, op. cit., p. 238; O. Ungureanu, C. 
Munteanu, op. cit., p. 375. 
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Dar, este inevitabil să observăm că un fapt sau o situaţie, fie cu 
consideraţie, fie cu protecţie normativă (în drept), este un fapt juridic sau o 
situaţie juridică, astfel cum este naşterea ori decesul. 

Posesia ca stare de fapt, nu este una fără conştiinţă juridică, în afara 
ariei conduitei voliţional-juridice. 

Posesia neproprietarului, cum credem că ar fi mai reuşit să se 
numească posesia reglementată separat de proprietate, nu a contribuit la 
pacea sau liniştea socială - preţul pentru care se agreează, în tratările 
doctrinare, remunerarea ei cu respectiva reglementare27. 

Listele şedinţelor de judecată, timp de aproape 150 de ani al 
aplicării ACC, şi consecinţele hotărârilor pronunţate în materie de apărare 
a posesiei, şi în materie de emisiune de proprietate a posesiei instantanee – 
pentru  bunurile mobile, şi de o anumită durată – pentru bunurile imobile, 
nu autorizează gratificarea reglementării în discuţie ca aport la pacea sau 
liniştea socială. 

Considerăm că este cu totul gratuit, să se susţină că reglementarea 
unitară a posesiei, în materie de proprietate ar tulbura liniştea socială şi 
ordinea publică, dacă posesiei neproprietarului i s-ar impune să se 
legitimeze de îndată ce este contestată, în loc de a fi apărată, prin simpla 
constatare că se exercită, cum o face astăzi legea civilă. 

Ne propunem ca într-o lucrare viitoare, să avansăm o altă 
concepţie a reglementării posesiei, chiar dacă nu cu propuneri, de lege 
ferenda, care ar fi inavuabile în pragul intrării în vigoare a unui nou cod 
civil. 

Considerarea numărului drepturilor reale ca un „numerus clausus” 
şi a conţinutului lor ca incompatibil cu imaginaţia juridică a subiectelor de 
drept interesate, nu creditează sistemul de drept care, în materie civilă, face 
cult pentru libertatea de expresie juridică, şi nu serveşte antrenării unei 
dinamici cât mai productive a exploatării şi mutaţiilor relative la bunuri şi 
la proprietate. 

Este adevărat că marea majoritate a doctrinarilor au aderat la 
numerus clausus şi la intangibilitatea conţinutului proprietăţii28. 

Este remarcabilă exprimarea profesorului Valeriu Stoica, în 
argumentarea limitării numărului drepturilor reale şi a deferirii conţinutului 
lor juridic exclusiv legii: „dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale 

                                                 
27 Pentru argumentarea acestei contribuţii, vezi O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 
372-373; E. Roşioru, Uzucapiunea în dreptul civil român, Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 37-
39. 
28 Pentru argumentări, vezi, V. Stoica, op. cit., p. 105-106; O. Ungureanu, C. Munteanu, op. 
cit., p. 40-41. 
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sunt nu numai forme legale de exprimare a libertăţii persoanei, ci şi forme 
de limitare a sferei acestei libertăţi”. 

Vedem această formulare ca o justificare pentru caracterul 
imperativ, prohibitiv, al normelor care garantează şi apără proprietatea. 

Însă, în prezenţa filonului de aur al dreptului civil – libertatea de 
expresie juridică, libertatea de voinţă în convenţii şi caracterul eminamente 
şi majoritar supletiv al normelor sale – este neavenit să expediezi, 
invocând înţelepciunea legiuitorului, posibilitatea ca inteligenţa umană 
exhibată într-o montiură juridică ocazională, să reuşească o mai bună 
exploatare economică, decât aceea ce ar rezulta din aplicarea rigidă a legii 
civile. 

Demn de reţinut că NCC enunţă, în art. 12 alin. 1, „libertatea de a 
dispune”, într-o formulare care nu apare a se opune la imaginaţia juridică 
relativ la conţinutul şi tabloul drepturilor reale: „oricine poate dispune 
liber de bunurile sale, dacă legea nu prevede în mod expres altfel”. 

NCC inovează în tabloul drepturilor reale, deosebit de proprietatea 
nedezmembrată şi de dezmembrămintele proprietăţii private, creând alte 
patru drepturi reale: dreptul de administrare, dreptul de concesiune, 
dreptul de folosinţă şi drepturile reale de garanţie – art. 551. 

Imediat observăm că „dreptul de folosinţă” vine dintr-o 
nomenclatură care lasă loc de confuzii, el coexistând cu folosinţa ca 
prerogativă a proprietăţii, cu dreptul de uz, cu folosinţa furnizată de 
contractul de locaţiune. 

Ne îngăduim să afirmăm că complicata reglementare a noului 
drept real „de administrare”, nu va găsi mai multă audienţă, decât o creaţie 
particulară făcută de două subiecte de drept interesate a angaja juridic 
exploatarea unui bun sau a unei proprietăţi. 

Textul citat, la punctul 11, face locaţie pentru „alte drepturi cărora 
legea le recunoaşte acest caracter”. 

Textul, plasat în subdiviziunea „drepturile reale în general”, nu s-a 
preocupat să sublinieze caracterul exhaustiv al enumerării din tabloul pe 
care îl dă. 

Autori precum G.N. Luţescu, reputat civilist al Facultăţii de Drept 
din Bucureşti, unde a predat în anii ’40 29, pot fi continuaţi sub Noul Cod, 
în pledoaria lor pentru considerarea tabloului drepturilor reale ca 
enunţiativ. 

                                                 
29 Apud V. Stoica, op. cit., p. 106. Asupra dezbaterilor şi jurisprudenţei în Franţa pe 
această temă, vezi, O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 40-41. 
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Deşi, cum spuneam, marea majoritate a doctrinarilor pledează 
pentru numerus clausus în privinţa tabloului drepturilor reale, puţini au 
imaginat sancţiunea pentru o convenţie care vehiculează proprietatea cu o 
altă fizionomie juridică decât aceea dată de drepturile reale enunţate de 
lege. 

O sancţiune consistând în nulitatea actului „pentru imposibilitate 
obiectivă şi juridică a încheierii lui”30, nu se încadrează în nomenclatura 
nulităţii actului juridic civil. 

Imposibilitatea obiectivă nu poate fi reprezentată. 
Apoi, imposibilitatea juridică ar putea fi, cel mult, o abatere, în 

sensul art. 5 din ACC şi al art. 1169 din NCC. 
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THE SUCCESSIONAL RESERVE IN THE NEW CIVIL 

CODE’S REGULATION. PART I  
 

REZERVA SUCCESORALĂ ÎN REGLEMENTAREA 
NOULUI COD CIVIL. PARTEA I1 

 
Ilioara GENOIU2 

 
Abstract:  
In the present paper we aim to analyze the problem of the successional reserve 

in the light of the new Civil Code’s dispositions, under the following aspects: concept, 
legal characters and length. The other aspect of the legal institution subjected to our 
analysis will be classified in another paper.  

Taking into consideration that the New Civil Code reforms the matters of the 
successions in general, we wish to capture the innovations brought by this governmental 
decree and to appreciate their justness.  

 
Keywords: 
successional reserve; available quota; available ordinary quota; special 

available quota; surviving spouse; descendants; privileged ancestors; reduction of the 
excessive liberalities.  
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PD_139/2010, contract number 62/2010. 
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1. Noţiunea rezervei succesorale şi reglementarea legală a 
acesteia 

 
Asemănător Codului civil de la 1864, Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil3 consacră unele limite ale dreptului de a dispune asupra 
moştenirii, acestea fiind reprezentate de următoarele: interdicţia actelor 
juridice asupra moştenirii nedeschise (art. 956 N.C.C.), interdicţia, în 
anumite condiţii, a substituţiei fideicomisare (art. 993-1000) şi realizarea 
liberalităţilor cu respectarea rezervei succesorale (art. 1086-1099 N.C.C.).   

Spre deosebire însă de Codul civil de la 1864, noul Cod civil 
conferă rezervei succesorale o definiţie. Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 
1086 N.C.C., „Rezerva succesorală este partea din bunurile moştenirii la 
care moştenitorii rezervatari au dreptul în virtutea legii, chiar împotriva 
voinţei defunctului, manifestată prin liberalităţi şi dezmoşteniri”.  

Constatăm, aşadar, că noul Cod civil preia definiţia formulată de 
doctrină, în lumina dispoziţiilor Codului civil de la 1864. Drept urmare, 
rezerva succesorală operează numai în ipoteza în care de cuius are 
moştenitori rezervatari. Astfel, urmărind să protejeze interesele de familie, 
legiuitorul a statuat că de cuius nu poate dispune, prin liberalităţi4, inter vivos 
sau mortis causa, sau prin dezmoşteniri, de întregul său patrimoniu. O parte 
a patrimoniului defunctului, purtând denumirea de rezervă succesorală, va 
reveni moştenitorilor rezervatari, chiar împotriva voinţei acestuia.  

În mod firesc, limita rezervei succesorale vizează şi clauza 
testamentară de dezmoştenire. Chiar dacă defunctul, în actul său de ultimă 
voinţă, îşi dezmoşteneşte moştenitorii rezervatari, aceştia vor culege, în 
puterea legii, rezerva succesorală. 

Dacă defunctul are numai moştenitori nerezervatari, acesta poate 
exercita dreptul de dispoziţie asupra bunurilor sale, independent de orice 
limitare. 

Cotitatea disponibilă (şi ea definită, cu titlu de noutate, de Legea 
nr. 287/2009 privind Codul civil) reprezintă, potrivit dispoziţiilor art. 1089 
N.C.C., „...partea din bunurile moştenirii care nu este rezervată prin lege şi 
de care defunctul poate dispune în mod neîngrădit, inclusiv prin 

                                                 
3 Republicată în Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011. 
4 Nu sunt avute în vedere însă, actele cu titlu oneros, întrucât acestea atrag în patrimoniul 
lui de cujus un contraechivalent al folosului transmis. Aşadar, ar fi ilogic să fie vizate de 
interdicţie actele cu titlu oneros, încheiate de defunct în timpul vieţii sale. De asemenea, 
nu sunt vizate de această interdicţie actele dezinteresate, întrucât acestea nu determină o 
diminuare a patrimoniului lui de cuius.  
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liberalităţi”. Şi de această dată, constatăm că noul Cod civil preia definiţia 
doctrinară, consacrată anterior datei de 1 octombrie 2011. 

Rezultă aşadar că, în ipoteza în care defunctul are, pe de o parte, 
moştenitori rezervatari iar, pe de altă parte, a făcut liberalităţi (legate sau 
donaţii), patrimoniul defunctului se împarte în două părţi: rezerva legală, 
care se cuvine de drept moştenitorilor rezervatari, chiar împotriva voinţei 
defunctului şi cotitatea disponibilă, de care defunctul poate dispune, după 
propria voinţă, fără nicio limitare legală. 

Instituind rezerva succesorală, legiuitorul a asigurat o dublă 
protecţie: 

a) protecţia moştenitorilor rezervatari, împotriva liberalităţilor 
excesive făcute în favoarea unor persoane străine de moştenire; 

b) protecţia moştenitorilor rezervatari, împotriva liberalităţilor 
excesive făcute în favoarea unor moştenitori legali sau chiar comoştenitori, 
ipoteză în care ar fi încălcat principiul egalităţii între rude de acelaşi grad. 
În ipoteza pluralităţii de moştenitori rezervatari, din aceeaşi clasă şi în 
acelaşi grad de rudenie, defunctul poate favoriza unul sau unii dintre 
aceştia, numai în limitele cotităţii disponibile, şi nu ale întregii moşteniri. 

 
2. Caracterele juridice ale rezervei succesorale 
 
A. Rezerva succesorală reprezintă o parte a moştenirii (pars 

hereditatis). 
Rezerva succesorală reprezintă numai o fracţiune din moştenire şi 

nu o parte din fiecare bun individual-determinat din averea defunctului 
(pars bonorum). Aşadar, nu prezintă importanţă compoziţia rezervei 
succesorale (şi nici a cotităţii disponibile), fiind important numai ca aceasta 
să reprezinte fracţiunea prevăzută de lege, din succesiunea în discuţie. 
Rezerva succesorală este circumscrisă nu numai patrimoniului defunctului, 
existent la data deschiderii moştenirii, ci şi donaţiilor făcute de defunct în 
timpul vieţii. 

Din caracterul succesoral al rezervei, rezultă următoarele 
consecinţe5:  

                                                 
5 A se vedea în acest sens: Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, Ediţia a II-a, actualizată şi 
completată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002, pp. 303-306; I. Adam, A. Rusu, 
Drept civil. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, pp. 310-313; Al. Bacaci, Gh. 
Comăniţă, Drept civil. Succesiunile, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006, pp. 142-143), L. 
Stănciulescu, Drept civil. Partea specială. Contracte şi succesiuni, Ediţia a 4-a revizuită şi 
actualizată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 481; V. Stoica, Drept succesoral, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 226; I. Dogaru, V. Stănescu, M.M. Soreaţă, Bazele 
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a) De rezerva succesorală beneficiază numai moştenitorii 
rezervatari, care îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru a putea 
moşteni, privitoare la capacitate, nedemnitate şi renunţare la moştenire. 
Aşadar, pentru a culege rezerva, moştenitorul rezervatar trebuie să fie în 
viaţă la data deschiderii moştenirii, să nu fie nedemn şi să nu fi renunţat la 
moştenire.  

De asemenea, rezerva este atribuită moştenitorilor rezervatari, care 
au chemare efectivă la moştenire, aflându-se în clasă şi grad preferabile. 
Sunt moştenitori rezervatari:  

- descendenţii, rude aparţinând clasei I, indiferent de grad;  
- ascendenţii privilegiaţi, rude aparţinând clasei a II-a, gradul I; 
- soţul supravieţuitor care, deşi nu face parte din nicio clasă de 

moştenitori, nefiind rudă cu defunctul, culege rezerva succesorală 
în concurs cu oricare dintre acestea.  
Aşadar, dacă defunctul are toate cele trei categorii de moştenitori 

rezervatari, rezerva va fi culeasă de către descendenţii de gradul I şi de 
către soţul supravieţuitor. Ceilalţi descendenţi ai defunctului şi ascendenţii 
privilegiaţi ai acestuia, deşi sunt moştenitori rezervatari, sunt înlăturaţi de 
la moştenire, având un grad de rudenie mai îndepărtat, respectiv făcând 
parte dintr-o clasă de moştenitori subsecventă. 

b) Culegând rezerva, moştenitorii rezervatari au obligaţia corelativă de a 
suporta, în mod proporţional, datoriile moştenirii. Acestea vor fi suportate însă 
numai în limita bunurilor succesorale (intra vires hereditatis)6, întrucât în 
lumina dispoziţiilor art. 1114 alin. (2) N.C.C., „Moştenitorii legali şi 
legatarii universali şi cu titlu universal răspund pentru datoriile şi sarcinile 
moştenirii numai cu bunurile din patrimoniul succesoral, proporţional cu 
cota fiecăruia”. 

c) Moştenitorii rezervatari sunt îndreptăţiţi să primească rezerva în natură 
(nu în echivalent bănesc) şi în plină proprietate (nefiind afectată de 
uzufruct). Numai în mod excepţional, în ipoteza înstrăinării bunului donat 
de către donatar, înainte de data deschiderii moştenirii, fiind astfel 
imposibilă aducerea acestuia la masa succesorală, moştenitorul rezervatar 

                                                                                                                     
dreptului civil. Volumul V. Succesiuni, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 379-380; D. 
Văduva, Succesiuni. Devoluţiunea succesorală, volumul I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 
2011, pp. 143-146. 
6 Noul Cod civil reţine ca valenţe ale dreptului de opţiune succesorală, numai acceptarea 
şi renunţarea la moştenire, nemaireglementând acceptarea sub beneficiu de inventar. 
Acceptarea moştenirii însă, aşa cum este aceasta reglementată de noul Cod civil, în art. 
1106-1119, are ca efect separaţia de patrimonii, astfel încât datoriile şi sarcinile moştenirii 
vor fi suportate de către moştenitor, numai intra vires hereditatis. 
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are obligaţia de a primi rezerva în echivalent. Moştenitorul rezervatar are 
numai dreptul de a pretinde rezerva în natură şi nu o obligaţie în acest 
sens. Aşadar, acesta poate accepta ca rezerva să-i fie atribuită sau numai 
întregită, sub forma echivalentului bănesc. De asemenea, moştenitorul 
rezervatar este îndrituit la plina proprietate asupra bunurilor ce formează 
rezerva succesorală, astfel încât acestea nu trebuie să fie grevate de sarcini 
(spre exemplu de uzufruct)7. 

Defunctul are posibilitatea de a alege bunurile care să compună 
rezerva succesorală, precum şi bunurile care să constituie cotitatea 
disponibilă. Această posibilitate poate fi atribuită de către defunct, 
legatarului, acesta din urmă desemnând bunurile care să formeze 
obiectului legatului disponibil8. 

d) Rezerva se atribuie moştenitorilor îndreptăţiţi, în toate cazurile, în mod 
colectiv. Rezerva succesorală, reprezentând o cotă dintr-o universalitate, se 
atribuie unui grup de moştenitori şi nu unor moştenitori, în mod 
individual9. Rezerva îşi păstrează caracterul colectiv, chiar şi în ipoteza în 
care aceasta este culeasă numai de către un singur moştenitor (spre 
exemplu, în ipoteza în care există un singur descendent al defunctului). 

Dacă unii dintre moştenitorii rezervatari nu pot veni la moştenire, 
fiind nedemni sau renunţători, partea lor profită celorlalţi, în favoarea 
acestora din urmă operând dreptul de acrescământ.  

În lumina dispoziţiilor noului Cod civil, rezerva nu se mai atribuie 
individual, nici măcar soţului supravieţuitor. Spre deosebire de Decretul-
lege nr. 319/1944 privind dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor10, 
care reglementa rezerva soţului supravieţuitor distinct, atribuind-o acestuia 
în mod individual, noul Cod civil reglementează rezerva tuturor 
moştenitorilor rezervatari (inclusiv pe cea a soţului supravieţuitor), de o 
manieră unitară, atribuind-o acestora în mod colectiv.  

Caracterul colectiv al rezervei succesorale nu este afectat de faptul 
că, în final, moştenitorii rezervatari beneficiază de cote-părţi din 
moştenire. 

                                                 
7 D. Macovei, Drept civil. Succesiuni, Editura „Chemarea”, Iaşi, 1993, p. 159. 
8 C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, Bucureşti, 
1929, p. 653; M. Eliescu, Moştenirea şi devoluţiunea ei în dreptul Republicii Socialiste România, 
Editura Academiei, Bucureşti, 1966, p. 328. 
9 I. Popa, Rezerva succesorală şi moştenitorii rezervatari în reglementarea noului Cod 
civil, în Revista “Dreptul”, nr. 6/2011, pp. 33-34. 
10 Abrogat prin dispoziţiile art. 230 lit. j) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. 

 
 

165



JURNALUL DE STUDII JURIDICE  
 

e) Rezerva succesorală este stabilită în mod imperativ de lege. Întinderea 
rezervei succesorale nu poate fi modificată prin voinţa lui de cuius sau a 
succesibililor rezervatari. Potrivit orientării practicii judecătoreşti 
anterioare datei de 1 octombrie 2011, orice dispoziţii, sarcini, condiţii, 
clauze, prin care s-ar aduce atingere rezervei succesorale, sunt interzise, 
sub sancţiunea nulităţii absolute. Moştenitorii rezervatari nu pot face acte 
juridice asupra rezervei succesorale, mai înainte de deschiderea moştenirii, 
întrucât ar realiza acte juridice asupra moştenirii nedeschise şi acestea ar fi 
lovite de sancţiunea nulităţii absolute. Moştenitorii rezervatari însă pot 
renunţa, total sau parţial, la dreptul la rezervă, ulterior deschiderii 
moştenirii, cu prilejul exercitării dreptului de opţiune succesorală, întrucât 
legiuitorul stabileşte imperativ, numai dreptul la rezervă, nu şi obligaţia 
exercitării dreptului. 

În ceea ce ne priveşte, considerăm că orientarea practicii 
judecătoreşti este justă şi că aceasta poate fi menţinută şi în condiţiile 
intrării în vigoare a noului Cod civil. 

f) Dreptul la rezervă este un drept propriu, născut în persoana 
moştenitorilor rezervatari, la data deschiderii moştenirii, nefiind dobândit 
de la defunct, prin moştenire. Sunt opozabile moştenitorilor rezervatari, 
numai actele prin care nu se aduce atingere rezervei succesorale, anume, 
actele cu titlu oneros şi actele dezinteresate. Dimpotrivă, liberalităţile inter 
vivos şi mortis causa nu le sunt opozabile acestora, faţă de aceste acte, 
moştenitorii rezervatari având calitatea de terţi. Moştenitorilor 
nerezervatari însă, le sunt opozabile toate actele realizate de defunct, 
indiferent că sunt cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, întrucât aceştia sunt 
succesori în drepturi ai celui dintâi. 

g) Rezerva succesorală este o cotă fixă (1/2), dintr-o cotă variabilă (cota pe 
care ar fi cules-o moştenitorul rezervatar dacă defunctul nu ar fi dispus 
prin liberalităţi sau dezmoşteniri). Rezerva succesorală este o fracţiune 
raportată la întreaga moştenire a lui de cuius (1/2 din întreaga moştenire), 
numai în cazul în care moştenitorul rezervatar este unicul moştenitor legal 
al lui de cuius.  

Aşadar, în principiu, rezerva succesorală este o fracţiune raportată 
la o altă fracţiune din moştenire11. 

                                                 
11 Portio legitima est portio portionis ab intestato = rezerva este o parte din partea de moştenire 
legală. 
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B. Rezerva succesorală este indisponibilă. 
 
Potrivit literaturii de specialitate12, rezerva succesorală este 

indisponibilă, iar potrivit practicii judecătoreşti, aceasta este inalienabilă şi 
insesizabilă. Indisponibilitatea rezervei succesorale este, în acelaşi timp, 
relativă, întrucât operează numai în ipoteza existenţei moştenitorilor 
rezervatari, şi parţială, întrucât vizează numai o parte a moştenirii şi numai 
liberalităţile dispuse de către de cuius. Prezenţa moştenitorilor rezervatari, la 
data deschiderii moştenirii, atrage reducţiunea liberalităţilor care au adus 
atingere rezervei acestora. Această consecinţă însă, nu are semnificaţia 
indisponibilităţii bunurilor unei persoane şi, cu atât mai puţin, a 
inalienabilităţii şi insesizabilităţii acestora. În timpul vieţii, titularul unui 
patrimoniu poate dispune liber de bunurile sale, chiar şi cu titlu gratuit. 
Apoi, bunurile debitorului defunct pot fi urmărite de către creditori şi 
după data deschiderii succesiunii, rezerva stabilindu-se după scăderea 
datoriilor13. 

Calificarea rezervei succesorale, ca fiind indisponibilă, inalienabilă 
şi insesizabilă, este de natură a crea confuzii14. Cel mult, poate fi reţinut 
caracterul indisponibil al rezervei succesorale, însă, înţeles ca interdicţia de 
a duce atingere (de a ştirbi) rezervei succesorale, prin legate şi donaţii15 şi 
nu în înţelesul comun, de imposibilitate de a dispune de un bun. 

 
3. Întinderea rezervei succesorale 
3.1. Consideraţii generale  
 
Potrivit dispoziţiilor art. 1087 N.C.C., beneficiază de rezerva 

succesorală: 
- soţul supravieţuitor al defunctului; 
- descendenţii defunctului de orice grad; 
- ascendenţii privilegiaţi ai defunctului. 

Constatăm aşadar că noul Cod civil nu aduce nicio modificare cât 
priveşte categoriile de moştenitori rezervatari, preluând întrutotul 

                                                 
12 C. Stătescu, Drept civil. Contractul de transport. Drepturile de creaţie intelectuală. 
Succesiunile, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1967, p. 196. 
13 M. Mureşan, J. Kocsis, Culegeri tematice de practică judiciară. Succesiuni, Editura Cordial Lex, 
Cluj-Napoca, 1966, p. 64. 
14 Fr. Deak, op. cit., p. 307. 
15 M. Eliescu, op. cit., p. 325. 
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dispoziţiile Codului civil de la 1864 şi ale Decretului-lege nr. 319/1944 
privind dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor. 

Rezerva succesorală a fiecărui moştenitor rezervatar este, însă, 
potrivit dispoziţiilor art. 1088 N.C.C., „...de jumătate din cota succesorală 
care, în absenţa liberalităţilor sau dezmoştenirilor, i s-ar fi cuvenit ca 
moştenitor legal”. Aşadar, în aceasta constă noutatea majoră adusă de 
Legea nr. 287/2009, în materia rezervei succesorale. În lumina Codului 
civil de la 1864, numai soţul supravieţuitor beneficia, cu titlu de rezervă 
succesorală, de o cotă fixă (1/2) din moştenire. Pentru ceilalţi moştenitori 
legali, rezervatari, Codul civil de la 1864 stabilea cote diferenţiate, în 
funcţie de numărul lor16. În acest context, apreciem că opţiunea noului 
Cod civil de a stabili, cu titlu de rezervă succesorală, o cotă fixă din 
bunurile moştenirii prezintă o deosebită utilitate practică, simplificând 
calculul rezervei succesorale. Pe de altă parte, considerăm că se asigură 
astfel un regim juridic echitabil pentru moştenitorii rezervatari, chiar dacă 
cotele care li se cuvin acestora (mai puţin soţului supravieţuitor) în lumina 
dispoziţiilor noului Cod civil, sunt mai mici decât cele stabilite de vechiul 
Cod civil. În ceea ce priveşte soţul supravieţuitor, aşa cum o să arătăm în 
cele ce urmează, rezerva acestuia are aceeaşi întindere şi în reglementarea 
noului Cod civil. 

 
3.2. Rezerva soţului supravieţuitor al defunctului 
 
Rezerva soţului supravieţuitor, ca de altfel rezerva oricărui 

moştenitor rezervatar, este de 1/2 din cota succesorală care i se cuvine 
acestuia, ca moştenitor legal. Rezerva soţului supravieţuitor are un 
cuantum diferit însă, în funcţie de clasa de moştenitori cu care acesta vine 
în concurs. Aşadar, pentru a determina rezerva soţului supravieţuitor, este 
necesar să fie dovedită, pe bază de probe, calitatea moştenitorilor 
(moştenitori legali sau legatari) cu care acesta vine în concurs. Vor fi avuţi 
în vedere, evident, numai acei moştenitori care vin efectiv la moştenire, 
nefiind nedemni, renunţători sau dezmoşteniţi17. 

În concluzie, rezerva soţului supravieţuitor este de: 
- 1/8 (1/2:1/4=1/8) din moştenire, dacă vine în concurs cu 

descendenţii; 

                                                 
16 Cât priveşte problematica rezervei succesorale în reglemetarea Codului civil de la 1864, 
a se vedea, cu titlu de exemplu: V. Stoica, op. cit., pp. 228-231; L. Stănciulescu, op. cit., pp. 
482-485; I. Dogaru, V. Stănescu, M.M. Soreaţă, op. cit., pp. 382-391. 
17 M. Eliescu, op. cit., p. 338; Fr. Deak, op. cit., p. 315. 
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- 1/6 (1/2:1/3=1/6) din moştenire, dacă vine în concurs cu 
întreaga clasă a II-a de moştenitori legali; 

- 1/4 (1/2:1/2=1/4) din moştenire, dacă vine în concurs, numai cu 
ascendenţii privilegiaţi sau numai cu colateralii privilegiaţi; 

- 3/8 (1/2:3/4=3/8) din moştenire dacă, vine în concurs cu 
ascendenţii ordinari sau cu colateralii ordinari; 

- 1/2 (1/2:1=1/2) din moştenire, dacă lipsesc rudele din cele patru 
clase de moştenitori legali, existând numai legatari. 
Constatăm, aşadar, că situaţia soţului supravieţuitor, ca moştenitor 

rezervatar, nu a înregistrat nicio modificare în lumina dispoziţiilor noului 
Cod civil, acestuia cuvenindu-i-se aceleaşi cote ca şi în vechea 
reglementare. 

Soţul supravieţuitor are calitatea de moştenitor legal, numai cât 
priveşte dreptul la moştenire în concurs cu oricare dintre clasele de 
moştenitori legali sau în lipsa rudelor din cele patru clase, reglementat de 
art. 971 N.C.C., nu însă şi celelalte drepturi speciale, reglementate de 
dispoziţiile art. 973-974 N.C.C. (dreptul de abitaţie şi dreptul special de 
moştenire). De cuius îl poate priva pe soţul supravieţuitor de celelalte 
drepturi speciale, în măsura în care dispune de bunurile vizate de acestea 
în favoarea altei persoane. În toate cazurile însă, rezerva soţului 
supravieţuitor se va calcula, prin raportare la întreaga moştenire a lui de 
cuius, fiind avute în vedere şi mobilierul, obiectele de uz casnic sau casa de 
locuit18. 

În lumina dispoziţiilor noului Cod civil, rezerva soţului 
supravieţuitor prezintă caracter colectiv, atât în ipoteza în care acesta vine 
singur la moştenire, nesuportând concursul rudelor defunctului din cele 
patru clase de moştenitori, cât şi în ipoteza în care acesta concurează cu 
alţi moştenitori. 

 
3.2.1. Imputarea rezervei soţului supravieţuitor asupra 

moştenirii 
 
În lumina dispoziţiilor Codului civil de la 1864, cu privire la baza 

de raportare a rezervei soţului supravieţuitor, erau distinse două situaţii: 
Soţul supravieţuitor vine la moştenire în calitate de singur 

moştenitor legal sau vine la moştenire în concurs cu alţi moştenitori legali, 
nerezervatari, caz în care rezerva sa se impută asupra întregii moşteniri. În 

                                                 
18 I. Genoiu, Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor în noul Cod civil, în Revista 
„Dreptul” nr. 1/2011, p. 86.  
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consecinţă, rezerva soţului supravieţuitor se calculează prin raportare la 
întreaga moştenire, restul fiind împărţit între moştenitorii nerezervatari, 
potrivit regulilor devoluţiunii legale a moştenirii şi legatari, potrivit voinţei 
testatorului. În ipoteza în care şi moştenitorii nerezervatari sunt 
dezmoşteniţi, restul moştenirii, rămas după imputarea rezervei soţului 
supravieţuitor, se cuvine legatarilor, iar în lipsa acestora, avem vacanţă 
succesorală parţială. 

Această soluţie se impune, în ceea ce ne priveşte, şi în lumina 
dispoziţiilor noului Cod civil. 

b) Soţul supravieţuitor vine la moştenire, alături de alţi moştenitori 
legali rezervatari, de asemenea dezmoşteniţi, ipoteză ce a primit din partea 
doctrinei, în lumina dispoziţiilor Codului civil de la 1864, două soluţii 
diferite.  

Astfel, potrivit unei opinii19, rezerva soţului supravieţuitor nu se 
calculează din întreaga moştenire, ci se va imputa exclusiv asupra cotităţii 
disponibile, fără a aduce atingere rezervei celorlalţi moştenitori rezervatari. 
În această opinie, se calculează mai întâi rezerva celorlalţi moştenitori 
rezervatari (descendenţi şi ascendenţi privilegiaţi) şi numai apoi rezerva 
soţului supravieţuitor, prin raportare la cotitatea disponibilă. Ceea ce va 
rămâne, după defalcarea rezervei soţului supravieţuitor din cotitatea 
disponibilă, se va cuveni celorlalţi moştenitori legali (nerezervatari) şi 
legatarilor. În ceea ce ne priveşte, o astfel de soluţie este inechitabilă, 
întrucât, pe de o parte, ignoră spiritul Decretului-lege nr. 319/1944, iar, pe 
de altă parte, descendenţii şi ascendenţii privilegiaţi dobândesc cote mai 
mari, decât cele stabilite de legiuitor în cadrul devoluţiunii legale a 
moştenirii, iar ceilalţi moştenitori (nerezervatari sau legatari) dobândesc 
mai puţin decât a intenţionat legiuitorul, respectiv testatorul20. 

Încercând să ofere acestei probleme foarte controversate o soluţie 
mai echitabilă, literatura de specialitate21 a formulat, în lumina dispoziţiilor 
Codului civil de la 1864, o a doua opinie, care, deşi nu este în afara oricărei 
critici, este singura acceptabilă. Potrivit acesteia, rezerva soţului 
supravieţuitor se va imputa asupra întregii moşteniri, micşorând astfel 

                                                 
19 M. Eliescu, op. cit., p. 338; C. Stătescu, op. cit., pp.  200-201; St. Cărpenaru, Dreptul de 
moştenire, în Fr. Deak, St. Cărpenaru, Drept civil. Contracte speciale. Dreptul de autor. Dreptul de 
moştenire, Universitatea Bucureşti, 1983, p. 470; D. Macovei, op. cit., p. 120; E. Safta-
Romano, Dreptul de moştenire, Editura Grafix, Iaşi, 1995, pp. 312-313. 
20 Fr. Deak, op. cit., p. 317. 
21 Fr. Deak, op. cit., pp. 318-320; D. Chirică, Drept civil. Succesiuni, Editura Lumina Lex, 
Bucureşti, 1996, pp. 163-164; Al. Bacaci, Gh. Comăniţă, op. cit., pp. 150-151; I. Adam, A. 
Rusu, op. cit., pp. 321-322. 
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rezerva celorlalţi moştenitori rezervatari cu care vine în concurs şi, 
implicit, cotitatea disponibilă. Adoptarea acestei soluţii este rezultatul 
interpretării logice (cu ajutorul argumentului a pari) a dispoziţiilor 
Decretului-lege nr. 319/1944, potrivit cărora, în materia moştenirii legale, 
drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor restrâng drepturile 
succesorale ale rudelor defunctului, ce fac parte din cele patru clase de 
moştenitori legali. În materia moştenirii legale, cota de care beneficiază, în 
puterea legii, soţul supravieţuitor se impută asupra întregii moşteniri, 
restrângând drepturile succesorale ale celorlalţi moştenitori. Similar, în 
materia moştenirii testamentare, rezerva soţului supravieţuitor se impută 
asupra întregului patrimoniu succesoral, diminuând rezerva celorlalţi 
moştenitori rezervatari. Aşadar, în ipoteza concursului dintre soţul 
supravieţuitor şi ceilalţi moştenitori rezervatari ai defunctului, se va 
determina mai întâi, prin raportare la întreaga masă succesorală, rezerva 
soţului supravieţuitor, apoi rezerva celorlalţi moştenitori rezervatari, restul 
constituind cotitate disponibilă22. 

Şi în lumina dispoziţiilor noului Cod civil, apreciem că soluţia cea 
mai echitabilă este aceea a imputării rezervei soţului supravieţuitor asupra 
întregii moşteniri, fiind reduse astfel cotele celorlalţi moştenitori 
rezervatari23. Drept urmare, în ipoteza concursului dintre soţul 
supravieţuitor şi alţi moştenitori legali rezervatari, dezmoşteniţi, se va 
aplica mai întâi cota soţului supravieţuitor asupra întregii moşteniri, iar 
apoi cota celorlalţi moştenitori rezervatari, asupra restului din moştenire. 
Rămânem astfel consecvenţi opiniei pe care am formulat-o cu ocazia 
analizei drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor24. 

Reproşăm astfel noului Cod civil faptul că nu a oferit o soluţie 
acestei probleme, caracterul ei controversat fiind foarte cunoscut. 
Considerăm, de asemenea, că Legea nr. 287/2009 nu rezolvă nici 
problema concursului dintre soţul supravieţuitor dezmoştenit şi ceilalţi 
moştenitori rezervatari, nedezmoşteniţi. Şi în această ipoteză, în ceea ce ne 
priveşte, cota soţului supravieţuitor dezmoştenit se impută asupra întregii 
moşteniri, restul cuvenindu-se moştenitorilor rezervatari, nedezmoşteniţi, 
potrivit regulilor de drept comun. 

                                                 
22 Fr. Deak, op. cit., pp. 318-320. 
23 În acelaşi sens, a se vedea şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, Codul 
civil al României. Îndreptar notarial, vol. I, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 2011, p. 404. 
24 I. Genoiu, op. cit., p. 82. 
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3.2.2. Cotitatea disponibilă specială a soţului 
supravieţuitor  

 
Reglementarea cotităţii disponibile speciale. 
Noul Cod civil reglementează, în art. 1090, cotitatea disponibilă 

specială a soţului supravieţuitor. Potrivit dispoziţiilor legale menţionate 
[alin. (1)], „Liberalităţile neraportabile făcute soţului supravieţuitor, care 
vine la moştenire în concurs cu descendenţi care nu provin din căsătoria 
sa cu defunctul, nu pot depăşi un sfert din moştenire şi nici partea 
descendentului care a primit cel mai puţin”. Aşadar, soţul supravieţuitor 
nu poate fi gratificat de către defunct, prin liberalităţi scutite de raport, în 
ipoteza în care cel dintâi vine la moştenire în concurs cu descendenţii 
defunctului (orice descendenţi, nu numai cei de gradul I), rezultaţi dintr-o 
altă căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi anterior încheierii căsătoriei 
dintre defunct şi soţul supravieţuitor, în limitele cotităţii disponibile 
ordinare (reglementată de art. 1089 N.C.C.), ci numai în limitele unei 
cotităţi disponibile speciale, care este egală cu partea descendentului care a 
luat cel mai puţin, neputând depăşi, în niciun caz, un sfert din moştenire. 
Cotitatea disponibilă specială, instituită de noul Cod civil, în favoarea 
soţului supravieţuitor, care vine în concurs cu descendenţii defunctului 
dintr-o altă căsătorie etc., este menită să apere interesele acestora din 
urmă. 

Cotitatea disponibilă specială a soţului supravieţuitor cunoaşte, 
aşadar, o dublă limitare, ambele limite fiind, după părerea noastră, 
superioare: 

- prima limită este reprezentată de partea descendentului care a luat 
cel mai puţin; 

- a doua limită este reprezentată de cota de ¼ din moştenire. 
Considerăm, de asemenea, că textul legal în discuţie nu a stabilit o 

limită inferioară a cotităţii disponibile speciale a soţului supravieţuitor. 
Drept urmare, chiar dacă cota descendentului care a luat cel mai 

puţin este mai mare de ¼ din moştenire, cotitatea disponibilă specială a 
soţului supravieţuitor nu poate depăşi un sfert din moştenire.  

Spre exemplu, dacă la moştenirea lui de cuius au chemare copilul 
acestuia, rezultat dintr-o căsătorie anterioară şi soţul supravieţuitor, acesta 
din urmă nu va putea culege din moştenire, cu titlu de liberalitate 
neraportabilă, mai mult de ¼, deşi, în absenţa prevederilor art. 1090 
N.C.C., soţul supravieţuitor ar fi putut culege, ca efect al gratificării, 7/16 
din moştenire, reprezentând cotitatea disponibilă ordinară. 
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Analizând dispoziţiile art. 1090 alin. (1) N.C.C., constatăm faptul 
că acest act normativ a avut în vedere, prin expresia „descendenţi care nu 
provin din căsătoria sa (a soţului supravieţuitor – s.n.) cu defunctul”, în 
egală măsură, descendenţii defunctului rezultaţi dintr-o altă căsătorie, 
descendenţii defunctului rezultaţi din afara căsătoriei, însă faţă de care 
filiaţia a fost stabilită în condiţiile legii şi adoptaţii numai de către defunct, 
anterior încheierii căsătoriei cu soţul supravieţuitor. De asemenea, folosind 
termenul „descendent”, legiuitorul a avut în vedere, nu numai 
descendenţii defunctului de gradul I, ci şi descendenţii acestuia din grade 
subsecvente, indiferent că aceştia vin la moştenire, în nume propriu sau 
prin reprezentare. 

Procedând astfel, actul normativ în discuţie pune capăt 
controverselor doctrinare, născute în legătură cu acest aspect, în lumina 
Codului civil de la 1864, realizând o firească aplicaţiei a principiului 
asimilării copiilor rezultaţi din afara căsătoriei sau din adopţie, cu copiii 
rezultaţi din căsătorie.  

În acelaşi text de lege, este folosită expresia „liberalitate 
neraportabilă”, ceea ce ne îndreptăţeşte să apreciem că descendentul 
defunctului, rezultat dintr-o altă căsătorie sau asimilat acestuia, se poate 
prevala de dispoziţiile art. 1090 N.C.C. în următoarele cazuri25: 

a) defunctul a făcut donaţii soţului supravieţuitor. Vor fi asimilate 
donaţiilor făcute în timpul căsătoriei şi cele făcute anterior încheierii 
acesteia, dacă se dovedeşte că perspectiva încheierii căsătoriei a constituit 
cauza impulsivă şi determinantă a actului cu titlu gratuit, ce a atras 
diminuarea patrimoniului defunctului. Trebuie avute în vedere însă, în 
toate cazurile, numai donaţiile care nu sunt supuse raportului, în înţelesul 
dispoziţiilor art. 1150 alin. (1), lit. a) şi b)26.  

b) defunctul a lăsat legate în favoarea soţului supravieţuitor. Nu 
prezintă importanţă data testamentului, întrucât dispoziţiile art. 1090 
N.C.C. vor opera în toate cazurile. 

c) defunctul a dezmoştenit direct prin testament descendenţii 
rezultaţi din afara căsătoriei sau pe cei asimilaţi acestora, iar de această 

                                                 
25 Fr. Deak, op. cit., pp. 322-323; D. Chirică, op. cit., p. 166. 
26 Excepţiile de la obligaţia de raport, enumerate de noul Cod civil în art. 1150 alin. (1), 
lit. c) şi d), nu pot constitui, în ceea ce ne priveşte, temei pentru invocarea respectării 
cotităţii disponibile speciale a soţului supravieţuitor. Întrucât prezintă valori mici, aceste 
categorii de donaţii nu trebuie raportate. Cu atât mai mult, acestea nu pot constitui temei 
pentru invocarea dispoziţiilor art. 1090 N.C.C. Aşadar, nu toate categoriile de donaţii 
prevăzute de art. 1150 alin. (1) N.C.C., ca nefiind supuse raportului, trebuie să fie avute în 
vedere cu ocazia determinării cotităţii disponibile speciale a soţului supravieţuitor.  
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dezmoştenire urmează să beneficieze soţul supravieţuitor [art. 1090 alin. 
(3) N.C.C.]. 

 
Determinarea cuantumului cotităţii disponibile speciale. 
Atât în lumina dispoziţiilor Codului civil de la 1864, cât şi a 

dispoziţiilor Legii nr. 287/2009, nu este de natură să genereze controverse 
problema raportului dintre cele două cotităţi disponibile (ordinară şi 
specială). Precizăm în acest sens că cele două tipuri de cotităţi nu se 
cumulează, cotitatea disponibilă specială (care este mai mică) imputându-
se asupra cotităţii disponibile ordinare (care este mai mare). 

Întrucât noul Cod civil foloseşte, în cuprinsul art. 1090 alin. (1), 
exprimarea „... liberalităţi .... făcute soţului supravieţuitor care vine la 
moştenire în concurs cu descendenţi care nu provin din căsătoria sa cu 
defunctul...”,  apreciem că trebuie respectată cotitatea disponibilă specială 
atât în cazul în care defunctul, căsătorit de mai multe ori, a dispus prin 
liberalităţi neraportabile în favoarea unora dintre soţi, cât şi în cazul în care 
acesta a dispus în favoarea tuturor soţilor. Drept urmare, într-o astfel de 
ipoteză, trebuie avută în vedere aceeaşi cotitate disponibilă specială.  

Noul Cod civil, prin dispoziţiile art. 1090 alin. (2), reglementează o 
problemă care, în lumina vechiului Cod civil, a fost foarte controversată - 
atribuirea diferenţei dintre cotitatea disponibilă generală şi cotitatea 
disponibilă specială. Astfel, potrivit textului de lege menţionat „Dacă 
defunctul nu a dispus prin liberalităţi de diferenţa dintre cotitatea 
disponibilă stabilită potrivit art. 1089 şi cotitatea disponibilă specială, 
atunci această diferenţă revine descendenţilor”.  

În lumina dispoziţiilor noului Cod civil, apreciem că determinarea 
cotităţii disponibile speciale se realizează, având în vedere exemplul de mai 
sus (la moştenirea lui de cuius au chemare copilul acestuia, rezultat dintr-o 
căsătorie anterioară şi soţul supravieţuitor), parcurgând următoarele etape: 

a) deducerea rezervei soţului supravieţuitor, prin raportare la 
întreaga moştenire: 1/2:1/4=1/8; aşadar rezerva soţului supravieţuitor 
este de 1/8 din moştenire. 

b) deducerea rezervei descendentului, rezultat din afara căsătoriei 
etc., prin raportare la restul moştenirii: 1/2:7/8=7/16; aşadar rezerva 
descendentului este de 7/16 din moştenire. 

c) însumarea rezervei soţului supravieţuitor şi a rezervei 
descendentului, rezultând întreaga rezervă cuvenită moştenitorilor 
rezervatari: 1/8+7/16=9/16; aşadar rezerva moştenitorilor legali din 
exemplul nostru este de 9/16 din moştenire. 
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d) scăderea rezervei moştenitorilor rezervatari din întreaga masă 
succesorală, pentru a rezulta cotitatea disponibilă ordinară: 1-9/16=7/16; 
aşadar cotitatea disponibilă ordinară este de 7/16 din moştenire. 

e) deducerea cotităţii disponibile speciale din cotitatea disponibilă 
ordinară: 7/16-¼=3/16. 

f) diferenţa dintre cotitatea disponibilă ordinară şi cotitatea 
disponibilă specială, adică 3/16, va reveni, întrucât defunctul nu a dispus 
prin liberalităţi, descendentului acestuia. 

În concluzie, soţul supravieţuitor va primi:  
- 1/8, reprezentând rezerva succesorală; 
- 1/4, reprezentând cotitatea disponibilă specială. 

Aşadar, soţul supravieţuitor va primi o fracţiune de 3/8 din 
moştenire. 

Copilul defunctului din căsătoria anterioară va primi:  
- 7/16, reprezentând rezerva succesorală; 
- 3/16, reprezentând diferenţa dintre cotitatea disponibilă ordinară 

şi cotitatea disponibilă specială.  
Aşadar, copilul defunctului din căsătoria anterioară va primi o 

fracţiune de 5/827.  
 
Sancţiunea depăşirii cotităţii disponibile speciale. 
Ca şi Codul civil de la 1864, noul Cod civil nu prevede sancţiunea 

aplicabilă în cazul în care defunctul gratifică soţul supravieţuitor, care vine 
în concurs cu descendenţii celui dintâi, rezultaţi din altă căsătorie sau 
asimilaţi acestora, peste limitele cotităţii disponibile speciale. În 
consecinţă, se va aplica, într-o astfel de situaţie, sancţiunea reducţiunii 
liberalităţilor excesive (reglementată de Legea nr. 287/2009 în art. 1092 şi 
urm.) în limitele cotităţii disponibile speciale. Aşadar, liberalităţile care 
depăşesc limitele cotităţii disponibile speciale nu sunt desfiinţate, ci sunt 
supuse reducţiunii. 

Potrivit doctrinei, a cărei opinie este întrutotul valabilă şi în lumina 
dispoziţiilor noului Cod civil, această sancţiune este guvernată de 
următoarele reguli: 

a) reducţiunea poate fi invocată numai de către cei în favoarea 
cărora a fost recunoscută cotitatea disponibilă specială, anume de către 

                                                 
27 E. Boroi, G. Boroi, Corelaţia dintre prevederile art. 939 din Codul civil si Decretul-lege 
nr. 319/1944, în „R.R.D.” nr. 9-12/1989, p. 31. 
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descendenţii defunctului, rezultaţi dintr-o altă căsătorie sau asimilaţi 
acestora28; 

b) dacă defunctul gratifică, alături de soţul supravieţuitor şi alte 
persoane, reducţiunea va urmări, pe de o parte, ca liberalităţile dispuse în 
favoarea soţului supravieţuitor să nu depăşească cotitatea disponibilă 
specială, iar, pe de altă parte, ca liberalităţile făcute în favoarea soţului 
supravieţuitor, împreună cu cele dispuse în favoarea altor persoane să nu 
depăşească cotitatea disponibilă ordinară. 

În ipoteza depăşirii acestor limite, liberalităţile excesive vor fi 
supuse reducţiunii, potrivit regulilor pe care le vom analiza într-o lucrare 
viitoare29, afectată problematicii acestei sancţiuni. 

Sancţiunea reducţiunii se aplică în toate cazurile în care cotitatea 
disponibilă specială este depăşită. Aşadar, sunt vizate nu numai donaţiile 
propriu-zise şi legatele, ci şi donaţiile indirecte30. 

În principiu, donaţiile simulate, reglementate de art. 1033 N.C.C., 
dispuse în favoarea soţului supravieţuitor, nu sunt supuse reducţiunii, ci 
sunt lovite de nulitate, chiar şi în ipoteza în care valoarea lor nu ar depăşi 
cotitatea disponibilă specială, dacă acestea au fost realizate în scopul de a 
eluda revocabilitatea donaţiilor între soţi31. Este sancţionată astfel, cu 
precădere, intenţia de fraudare a drepturilor descendenţilor defunctului. 
Dimpotrivă, însă, dacă se dovedeşte că donaţiile simulate prin interpunere 
de persoane au urmărit numai scutirea de raport, atunci acestea sunt 
supuse reducţiunii [art. 1150 alin. (1) lit. b) N.C.C.] . 

Poate cere constatarea nulităţii liberalităţii simulate, orice 
descendent al defunctului, care vine la moştenire. Pentru dovedirea 
caracterului simulat al liberalităţii, acesta poate folosi orice mijloc de 
probă32. În scopul înlesnirii dovezii interpunerii de persoană, art. 1033 
alin. (2) N.C.C. prezumă relativ că este persoană interpusă „...orice rudă a 
donatarului la a cărei moştenire acesta ar avea vocaţie în momentul 
donaţiei şi care nu a rezultat din căsătoria cu donatorul”. 

                                                 
28 D. Alexandresco, Explicatiunea teoretică şi practică a dreptului civil român, volumul IV, partea 
a II-a, Editura Socec & Co., Bucureşti, 1912, p. 762; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, 
Al. Băicoianu, op. cit., p. 702; M. Eliescu, op. cit., p. 344; Fr. Deak, op. cit., p. 327; D. 
Chirică, op. cit., pp. 173-174. 
29 Rezerva succesorală în reglementarea noului Cod civil. Partea a II-a. 
30 Fr. Deak, op. cit., p. 328. 
31 M. Eliescu, op. cit., p. 344; Fr. Deak, op. cit., p. 328; D. Chirică, op. cit., p. 174. 
32 G.G. Nicolae, Simulaţia prin interpunere de persoane, în “Jurnalul de Studii Juridice”, nr. 1-
2/2010, pp. 401-408. 
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3.3. Rezerva descendenţilor defunctului 
 
Ca şi în materia devoluţiunii legale a moştenirii, şi în materia 

rezervei succesorale, prin descendenţi desemnăm copiii defunctului şi 
urmaşii acestora în linie dreaptă, până la infinit, independent de faptul că 
sunt rezultaţi din căsătorie (aceeaşi căsătorie sau căsătorii diferite) sau din 
afara căsătoriei (filiaţia fiind, însă, stabilită în condiţiile legii), că sunt 
adoptaţi sau că vin la moştenire în nume propriu ori prin reprezentare. 

Dacă defunctul are, la data deschiderii moştenirii, unul sau mai 
mulţi copii decedaţi, indiferent că sunt predecedaţi sau persoane care au 
murit în acelaşi timp, iar aceştia nu au la rândul lor descendenţi care să-i 
reprezinte, ei nu vor fi luaţi în calcul la stabilirea cuantumului rezervei. 
Dimpotrivă, dacă copiii defunctului, decedaţi la data deschiderii 
moştenirii, au descendenţi, cei dintâi vor fi luaţi în calcul, cota lor revenind 
reprezentanţilor, indiferent de număr, potrivit regulilor reprezentării 
succesorale33. 

De asemenea, potrivit regulilor care guvernează devoluţiunea 
legală a moştenirii, persoana dispărută la data deschiderii moştenirii va fi 
luată în calcul la determinarea cuantumului rezervei, fiind prezumată a se 
afla în viaţă. Dacă hotărârea definitivă de declarare a morţii acesteia 
stabileşte ca dată a decesului un moment anterior deschiderii moştenirii, 
persoana în cauză va fi luată în considerare la stabilirea cuantumului 
rezervei, numai dacă are descendenţi. 

Nedemnii şi renunţătorii, potrivit opiniei doctrinare dominante34 la 
care achiesăm şi noi, nu vor fi luaţi în calcul la stabilirea rezervei, întrucât 
acest drept revine, numai moştenitorilor rezervatari care vin efectiv la 
moştenire, adică numai acelora care îndeplinesc condiţiile cerute de lege 
pentru a moşteni. 

Calculul rezervei când vin la moştenire descendenţi de gradul al II-
lea sau de gradele următoare. 

În ipoteza în care la moştenire vin, în calitate de moştenitori 
rezervatari, descendenţi de gradul I, cuantumul rezervei acestora va fi de 
½ din cota pe care ar fi cules-o, în absenţa liberalităţilor sau 

                                                 
33 I. Genoiu, Principiile generale ale devoluţiunii legale a moştenirii în noul Cod civil, în „Journal of 
Legal Studies” număr special, Ed. Lumen, Iaşi, 2010, pp. 343-357. 
34 D. Alexandresco, op. cit., p. 379; M.B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Editura All 
Educational, Bucureşti, 1998, p. 301; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, 
op. cit., p. 689; C. Stătescu, op. cit., p. 198; Fr. Deak, op. cit., p. 310; D. Chirică, op. cit., p. 
156; D. Macovei, op. cit., pp. 117-118. 

 
 

177



JURNALUL DE STUDII JURIDICE  
 

dezmoştenirilor. Spre exemplu, dacă defunctul are trei copii, rezerva 
acestora va fi de 1/6 pentru fiecare dintre ei (1/2:1/3 = 1/6). 

Dacă, însă, la moştenire vin, în aceeaşi calitate, descendenţi de grad 
mai îndepărtat (gradul II sau următoarele), trebuie distinse două ipoteze: 

Descendenţii de gradul II sau următoarele vin la moştenire prin 
reprezentare. 

Într-o astfel de ipoteză, potrivit opiniei unanim susţinută de 
literatura de specialitate, rezerva se calculează, în funcţie de numărul 
tulpinilor, adică al descendenţilor de gradul I. Completăm exemplul de mai 
sus, astfel: defunctul are trei copii, însă cel mai mare dintre aceştia, care are 
la rându-i trei copii, este predecedat. Într-o astfel de ipoteză, deşi sunt 5 
moştenitori rezervatari, rezerva se va împărţi în trei tulpini, nepoţii de fiu, 
care vin la moştenire prin reprezentarea tatălui lor, culegând împreună 
tulpina acestuia. Aşadar, în această ipoteză, fiecărei tulpini îi corespunde 
1/6 din moştenire. Cei trei nepoţi vor culege împreună fracţiunea de 1/6, 
fiecăruia revenindu-i, aşadar, 1/18 din moştenire.  

Descendenţii de gradul al II-lea sau următoarele vin la moştenire 
în nume propriu. 

În soluţionarea unei asemenea ipoteze, literatura de specialitate nu 
mai este unanimă, propunând mai multe soluţii. Potrivit opiniei 
majoritare35, şi în acest caz, rezerva se va stabili în funcţie de numărul 
descendenţilor de gradul I şi nu în funcţie de numărul descendenţilor de 
grad subsecvent, care vin efectiv la moştenire. Prin adoptarea acestei 
soluţii, unicul sau cei doi descendenţi de gradul I ai defunctului nu pot 
influenţa cuantumul rezervei, prin renunţare la moştenire.  

Potrivit altei opinii36 însă, rezerva trebuie să se calculeze, în funcţie 
de numărul descendenţilor de gradul II sau următoarele, care vin la 
moştenire în nume propriu şi nu pe tulpini. Deşi această soluţie valorifică 
riguros regulile, care guvernează reprezentarea succesorală şi rezerva 
succesorală (deci, litera legii), totuşi nu beneficiază de susţinere doctrinară 
consistentă, întrucât determină efecte inadmisibile, ce ignoră spiritul legii. 
Descendenţii defunctului de gradul I pot renunţa la moştenire, influenţând 
astfel cuantumul rezervei, în scopul culegerii de către descendenţii 
subsecvenţi a unei cote mai mari. O asemenea soluţie devine inadmisibilă, 
întrucât rezerva este stabilită imperativ de lege, neputând fi modificată 

                                                 
35 C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., p. 692; M. Eliescu, op. cit., p. 
332; St. Cărpenaru, op. cit., p. 468; E. Safta-Romano, op. cit., p. 309-310. 
36 M.B. Cantacuzino, op. cit., pp. 300-301 D. Chirică, op. cit., pp. 157-158. 
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prin voinţa moştenitorilor. Aceasta este raţiunea care ne determină şi pe 
noi să ne raliem primei soluţii, majoritară de altfel. 

Potrivit unei alte opinii37, care le îmbină în parte pe primele două, 
stabilirea rezervei, în cazul venirii la moştenire a descendenţilor de gradul 
al II-lea şi următoarele, se face în funcţie de numărul descendenţilor 
defunctului de gradul I, pe tulpini, însă împărţirea acesteia între 
descendenţii de grad subsecvent se face în mod egal, pe capete. În această 
opinie, dispoziţiile art. 841 din Codul civil de la 1864 vizau numai 
cuantumul rezervei, nu şi modul de împărţire a acesteia. 

În concluzie, rezultă că noul Cod civil stabileşte, în ceea ce priveşte 
descendenţii defunctului, dezmoşteniţi sau afectaţi de liberalităţile dispuse 
de acesta din urmă, cote mai mici decât cele consacrate anterior. 

 
3.4. Rezerva ascendenţilor privilegiaţi ai defunctului 
 
Deşi clasa a II-a de moştenitori este formată atât din ascendenţi 

privilegiaţi, cât şi din colaterali privilegiaţi şi, în ciuda faptului că cei dintâi, 
rude de gradul I, nu înlătură de la moştenire pe cei din urmă, rude de 
gradele II-IV, beneficiază de rezervă numai ascendenţii privilegiaţi. 

Noţiunea de ascendenţi privilegiaţi are, şi cât priveşte rezerva 
succesorală, aceeaşi semnificaţie ca şi în materia moştenirii legale. Sunt 
ascendenţi privilegiaţi, părinţii defunctului, din căsătorie, din afara acesteia, 
în măsura în care filiaţia a fost stabilită în condiţiile legii sau din adopţie. 
Ascendenţii privilegiaţi culeg rezerva, numai în cazul în care defunctul nu 
are descendenţi sau aceştia nu pot (fiind nedemni) sau nu vor (fiind 
renunţători) să vină la moştenire. 

Rezerva succesorală a părinţilor defunctului este, ca şi în cazul 
celorlalţi moştenitori rezervatari, de ½ din cota succesorală care, în 
absenţa dezmoştenirilor sau liberalităţilor, li s-ar fi cuvenit acestora ca 
moştenitori legali. Drept urmare, cota ascendenţilor privilegiaţi este de: 

- 1/4 din masa succesorală (1/2:1/2=1/4), dacă vin la moştenire 
ambii părinţi (aşadar, 1/8 pentru fiecare dintre ei); 

- 1/8 din masa succesorală, dacă vine la moştenire numai unul 
dintre părinţi, indiferent că acesta este părinte firesc sau adoptator. 
Dacă unul dintre părinţii defunctului este nedemn sau renunţător, 

rezerva se va stabili având în vedere, numai părintele care vine efectiv la 
moştenire. Aceasta este opinia ce beneficiază, în prezent, de o susţinere 

                                                 
37 Fr. Deak, op. cit., p. 312. 
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majoritară din partea literaturii de specialitate38, deşi a fost formulat şi 
punctul de vedere39 potrivit căruia renunţarea sau nedemnitatea unuia 
dintre părinţi ar profita celuilalt părinte, care ar culege întreaga rezervă 
succesorală (1/4 din moştenire), dacă acesta nu vine în concurs cu 
colateralii privilegiaţi. În ipoteza contrară, când părintele defunctului, care 
vine efectiv la moştenire, se află în concurs cu colateralii privilegiaţi, 
renunţarea sau nedemnitatea celuilalt părinte ar profita acestora din urmă. 

În ceea ce ne priveşte, considerăm că prima opinie poate fi 
susţinută şi în lumina dispoziţiilor noului Cod civil. 

Analizând, aşadar, dispoziţiile noului Cod civil, constatăm că 
ascendenţii privilegiaţi culeg, cu titlu de rezervă succesorală, cote mai mici 
decât cele statuate de Codul civil de la 1864.  

 
Concluzii  
 
Din analiza întreprinsă în lucrarea de faţă, rezultă că noul Cod civil 

reformează substanţial instituţia juridică a rezervei succesorale, 
conferindu-i acesteia, precum şi cotităţii disponibile, o definiţie 
corespunzătoare. De asemenea cu titlu de noutate, actul normativ în 
discuţie atribuie rezerva succesorală, moştenitorilor rezervatari, în mod 
colectiv şi statuează că rezerva succesorală reprezintă jumătate din cota 
succesorală care, în absenţa liberalităţilor sau dezmoştenirilor, i s-ar fi 
cuvenit moştenitorului legal rezervatar. Dispunând astfel, Legea nr. 
287/2009 consacră, în favoarea rudelor defunctului - moştenitori 
rezervatari, cote rezervatare mai mici, decât Codul civil de la 1864. Numai 
în ceea ce priveşte soţul supravieţuitor, noul Cod civil păstrează cotele 
rezervatare, consacrate de vechea reglementare în materie. În ceea ce ne 
priveşte, considerăm că această orientare a legiuitorului este justă, fiind de 
natură, pe de o parte, să respecte, într-o măsură considerabilă, voinţa 
defunctului de a-şi dezmoşteni moştenitorii rezervatari sau de a favoriza 
anumite categorii de moştenitori, dispunând în favoarea acestora prin 
liberalităţi, iar pe de altă parte, să asigure o împărţire echitabilă a 
moştenirii, între persoanele care au vocaţie la aceasta.  

                                                 
38 M. Eliescu, op. cit., p. 334; Fr. Deak, op. cit., p. 314; D. Chirică, op. cit., p. 159; D. 
Bârlădeanu, Dreptul de acrescământ în moştenirea legală şi stabilirea întinderii rezervei, 
în „R.R.D.”, nr. 6/1977, p. 24; I.C. Vurdea, Stabilirea drepturilor succesorale ale 
ascendenţilor şi colateralilor privilegiaţi în concurs cu soţul supravieţuitor, în „R.R.D.” nr. 
4/1989), p. 28. 
39 M. Eliescu, op. cit., p. 334. 
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În egală măsură, noul Cod civil prezintă meritul de a rezolva unele 
probleme (nu pe toate însă), ridicate de cotitatea disponibilă specială a 
soţului supravieţuitor. Astfel, deşi noul Cod civil preia din vechea 
reglementare întinderea cotităţii disponibile (nu mai mult de un sfert din 
moştenire sau mai mult de partea descendentului care a primit cel mai 
puţin), actul normativ în discuţie este mult mai precis în exprimare, 
înlăturând unele controverse ivite în lumina Codului civil de la 1864 
(precum: concursul soţului supravieţuitor trebuie să privească orice 
descendenţi ai defunctului, indiferent de grad şi indiferent că provin dintr-
o altă căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopţie încuviinţată înainte de 
încheierea căsătoriei cu soţul supravieţuitor; diferenţa dintre cotitatea 
disponibilă ordinară şi cotitatea disponibilă specială se cuvine, dacă 
defunctul nu a dispus de aceasta prin liberalităţi, descendenţilor).  

În final, apreciem că Legea nr. 287/2009 privind Codul civil 
(departe de a fi perfectă), folosind un limbaj de specialitate actual, asigură 
rezervei succesorale, sub aspectele analizate în prezenta lucrare, o 
reglementare corespunzătoare, cvasicompletă şi justă.  
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DOBÂNDA LEGALĂ. ASPECTE COMPARATIVE 

 
Vladimir  PALAMARCIUC 1 

 
Abstract 
The circuit of the goods and money determine the economical development of the 

society. Environment of market economy contributes to the number of concluded 
contracts increasing, as a result, the number of money obligations. Money obligation 
represents the duty, of the legal or natural person, to transmit a certain sum of money to 
another person. If debtor breaches that obligation, legal provision settle specific 
consequences for such situations. These consequences are stipulated in article 619 Civil 
code of Republic of Moldova. This article provides that delay in payment of money 
obligations, means the debtor responsibility expressed in money interest. Provisions from 
art.619 CC of RM should be examined in relation with art.585 CC of RM, but it is 
necessary to distinguish these two regulations because each of them should be applied in 
separate way, because of their specific juridical nature. Same settlement we can find in 
legislation of different countries like Romania, Russia, Germany, etc. But each state 
has specific regulations and practice to assess the prejudice caused when money obligation 
is breached.   

 
Keywords:  
money interest – sum of money that debtor must pay when money obligation is 

breached. 
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Dezvoltarea economică a societăţii depinde foarte mult de circuitul 
mărfurilor, precum şi a capitalului. Evoluţia relaţiilor comerciale denotă 
accelerarea vitezei de circulaţie a banilor, ceea ce, la rîndul său, presupune 
că existenţa obligaţiilor pecuniare în circuitul civil este în creştere. Astfel, 
tot mai accentuat devine aspectul juridic al acestor relaţii sociale. Aceasta 
deoarece raporturile obligaţionale pecuniare generează anumite consecinţe 
juridice distincte prevăzute de lege. Una dintre aceste consecinţe o 
reprezintă dobânda legală. 

Trecînd la analiza unor particularităţi teoretice şi practice a acestei 
categorii juridice, urmează să facem anumite delimitări conceptuale cu 
privire la esenţa şi natura acesteia. 

Astfel, există două prevederi legale distincte cu privire la 
determinarea cuantumului dobînzii în dependenţă de esenţa raporturului 
juridic. Aceste prevederi sunt art.585 şi 619 Cod civ. al RM. 

Art. 585 Cod civ. întitulat „Rata dobânzii” prevede că „În cazul în 
care, conform legii sau contractului, obligaţia este purtătoare de dobândă, 
se plăteşte o dobîndă egală cu rata de refinanţare a Băncii Naţionale a 
Moldovei dacă legea sau contractul nu prevede o altă rată.” Prin rata de 
refinanţare urmează să înţelegem rata de bază a BNM, adică acea rată 
aplicată la principalele operatiuni de politică monetara pe termen scurt. 
Mai jos este prezentată evoluţia de oscilaţie a ratei de bază pentru anul 
2009.1   

 
VEZI ORIGINAL 
 
Intrat în vigoare 
Rata de bază (%) 
20.01.2009 
10.02.2009 
19.05.2009 
23.06.2009 
24.07.2009 
14.08.2009 
08.09.2009 
 
12.5 
11.0 
10.0 
9.0 
8.0 
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7.0 
5.0 
         
Dobânda prevăzută de articolul 585 Cod civ. are un caracter 

compensatoriu şi reprezintă o remuneraţie pentru folosirea capitalului 
acordată de către creditor debitorului. Ea se aplică în toate cazurile în care, 
conform legii sau contractului obligaţia, este purtătoare de dobândă. 2  

Printre situaţiile în care legea stipulează că obligaţia este purtătoare 
de dobândă, şi se va aplica rata de refinanţare a Băncii Naţionale a 
Moldovei, putem menţiona vânzarea drepturilor litigioase, care în art.802 
alin.1 stipulează: “În cazul în care un drept litigios a fost vândut, cel de la 
care se reclamă este eliberat dacă plăteşte cumpărătorului preţul vânzării, 
cheltuielile de vânzare şi dobânda pentru preţ …”. La fel şi în contractul 
de mandat art.1044 alin.2 prevede:  “Dacă  foloseşte  pentru  sine  banii pe 
care trebuie să-i remită mandantului ori să-i utilizeze  în  favoarea  
acestuia,  mandatarul  va datora dobânzi din  momentul cheltuirii 
banilor”; etc.  

În plan comparativ putem evidenţia prevederea din noul Cod civil 
din 2009 al României, nefiind încă în vigoare, care în art.752 alin.2 
stipulează că atunci când sarcinile şi cheltuielile proprietarului au fost 
suportate de uzufructuar, nudul proprietar este obligat la rambursarea 
acestora, iar cand uzufructul este cu titlu gratuit, nudul proprietar 
datorează acestuia şi dobânda legală.  

Totodată, reieşind din prevederea art.585 Cod civ., legea sau 
contractul pot prevedea o altă rată a dobânzii. Spre exemplu, art. 1224 
alin.1 de la contractul de depozit bancar prevede: “Banca plăteşte 
deponentului o dobândă în mărimea şi în modul prevăzut de contract, iar 
în cazul în care contractul nu prevede mărimea dobînzii aceasta se 
determină în conformitate cu prevederile art. 619.” Această trimitere la 
art.619 CC nu trebuie confundată cu esenţa articolului respectiv, deoarece, 
făcîndu-se trimitere, se stipulează doar modul de determinare a 
cuantumului dobînzii, ceea ce deloc nu înseamnă că această dobândă este 
şi o dobândă de întârziere, care are un regim juridic diferit. Prin urmare, 
prevederea din art.1224 alin.1 presupune doar un instrument de tehnică 
legislativă destinat să evite surplusurile textuale inutile, făcînd trimitere 
doar la modul de determinare a dobânzii.  

Astfel, ţinînd cont de tabelul prezentat mai sus, încercăm să 
exemplificăm situaţia prevederilor legale menţionate. Aşadar, pentru 
perioada de 20.01.2009 – 10.02.2009 rata de bază era de 12.5%. La această 
rată se adaugă suma de 5 sau 9 %, în dependenţă dacă participă sau nu 
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consumatorul la aceste raporturi. Deci, dacă contractul nu prevede 
mărimea dobânzii, conform exempulului menţionat, aceasta va constitui 
17.5 sau 21.5 %.   

În exemplul redat mai sus se evidenţiază modalitatea de 
determinare a dobânzii pentru o obligaţie purtătoare de dobândă (depozit 
bancar), dar în cadrul căreia debitorul nu este în întârziere. Astfel, 
prevederea din art.1224 alin.1 CC, făcând trimitere la art.619, reprezintă 
doar un indiciu legal pentru determinarea mărimii dobânzii în cadrul 
acestui raport juridic.  

Totodată nu este exclus, ca în cadrul unui alt raport juridic 
debitorul să fie în întârziere şi, prin urmare, să fie aplicată aceiaşi 
prevedere din art.619, dar deja nu în calitate de normă de corespondenţă 
la care doar se face trimitere pentru a determina cuantumul dobânzii într-
un raport juridic contractual, dar în calitate de prevedere independentă 
care determină o modalitate a răspunderii civile.    

Deci, art.619 are un regim juridic specific, aplicându-se doar în 
situaţia întârzierii debitorului în executarea obligaţiei pecuniare. Astfel, 
alin.1 al acestui articol stipulează că “Obligaţiilor pecuniare li se aplică 
dobânzi pe perioada întârzierii… “ (sublin. Aut.). Prin urmare, pentru a se 
aplica prevederile acestui articol este necesar ca debitorul să fie în 
întârziere (art.617 CC). Faptul că în alin.1 şi 2 a art.619 se face trimitere la 
art.585 presupune acelaşi instrument de tehnică legislativă prin intermediul 
căruia doar se determină cuantumul dobânzii de întârziere, dar nu şi rata 
generală a dobânzii la obligaţiile purtătoare de dobândă. 

Aşadar, urmează să se facă distincţie între esenţa dobânzii 
prevăzute la art.585 şi cea de la art.619 Cod civil. Astfel, în timp ce 
dobânda prevăzută de articolul 585 are o natură compensatorie şi 
constituie o remuneraţie pentru folosirea capitalului, dobânda prevăzută 
de art.619, pe lângă caracterul compensatoriu, presupune şi un caracter de 
sancţiune şi se aplică doar pentru perioada în care debitorul se află în 
întârziere, adică atunci cînd este încălcată executarea în termen a obligaţiei. 
La aplicarea art.585 nu există încălcare sau tardivitate în executarea 
obligaţiei. La fel se impune de a fi remarcat faptul că dobânda prevăzută 
de articolul 585 se aplică doar pentru obligaţiile care, conform legii sau 
contractului, sunt purtătoare de dobândă, iar dodânda prevăzută de 
art.619 se aplică tuturor obligaţiilor pecuniare neexecutate în termen. 3  

Totodată nu trebuie să punem semn de egalitate între obligaţia 
purtătoare de dobândă şi obligaţia pecuniară, căci obligaţia pecuniară nu 
este absolut necesar să fie şi purtătoare de dobândă, pe când obligaţia 
purtătoare de dobândă întotdeauna va fi o obligaţie pecuniară. Astfel, 
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putem face concluzia că între aceste două categorii există relaţie de gen – 
specie, unde obligaţia pecuniară reprezintă genul, dar cea purtătoare de 
dobândă specia. Aşadar, spre exemplu, obligaţia prevăzută la vânzarea 
drepturilor litigioase în art.802 care prevede că “cel de la care se reclama 
este eliberat dacă plăteşte cumpărătorului preţul vânzării, cheltuielile de 
vânzare şi dobânda pentru preţ…” constituie atît o obligaţie pecuniară cît 
şi purtătoare de dobîndă. Dar, spre exemplu, în contractul de împrumut 
(art. 867 – 874 CC) la fel există obligaţie pecuniară, de a restitui suma de 
bani împrumutată, dar aceasta nu este purtătoare de dobândă în sensul 
art.585, deoarece contractul de împrumut se prezumă a fi cu titlu gratuit. 

Continuând analiza dobânzii de întîrziere, cuantumul acesteia este 
stabilit diferit în dependenţă de situaţia dacă participă sau nu consumatorii 
la aceste raporturi juridice. Astfel, conform alin.1 al art.619 Cod civ., 
dobânda de întîrziere reprezintă 5% peste rata dobânzii prevăzută la 
art.585 dacă legea sau contractul nu prevede altfel. Este admisă proba unui 
prejudiciu mai redus. Această prevedere este aplicabilă în cazul în care fie 
în calitate de debitor, fie în calitate de creditor participă consumatorul. 
Conform art.1 al Legii Nr. 105 din  13.03.2003 privind protecţia 
consumatorilor, 4  “consumator  este orice persoană fizică ce intenţionează 
să comande sau să procure ori care comandă, procură sau foloseşte 
produse, servicii pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător 
sau profesională”. În acest sens trebuie să menţionăm că încheierea 
contractului de către consumator are drept scop satisfacerea necesităţilor 
personale, familiale sau casnice, contractul fiind încheiat cu o persoană 
care practică activitate de întreprinzător. În acest caz, dacă a fost cauzat un 
prejudiciu mai redus decît cel stabilit prin lege, urmează să se achite 
valoarea reală, adica redusă, a prejudiciului. 

Conform alin.2 al art.619 CC, în cazul actelor juridice la care nu 
participă consumatorul, dobânda este de 9% peste rata dobânzii prevăzută 
la art.585 dacă legea sau contractul nu prevede altfel. Nu este admisă 
proba unui prejudiciu mai redus. Această prevedere legală se aplică 
raporturilor juridice între persoane fizice, între persoane juridice, precum 
şi în cazul relaţiilor între persoane fizice şi cele juridice care nu practică 
activitate de întreprinzător, adică atunci când nu participă consumătorul 
nici în calitate de debitor şi nici în calitate de creditor. În cadrul acestor 
raporturi nu este admisă proba unui prejuduciu mai redus. Totodată este 
posibil administrarea probelor care ar confirma provocarea unui prejudiciu 
mai mare. 5   

Trebuie subliniat faptul, calitatea de consumator în sensul  Legii 
Nr. 105 din  13.03.2003 trebuie privită prin prisma statutului celeilalte 
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părţi contractante, care trebuie să aibă calitatea de întreprinzător. Per a 
contrario, dacă vom considera persoanele fizice în raporturi juridice 
simple în calitate de consumatori, atunci ar trebui de aplicat şi toate 
prevederile Legii Nr.105, cum ar fi cele cu privire la remedierea, înlocuirea, 
restituirea contravalorii produsului, serviciului necorespunzător, reducerea 
preţului (art.13 din Legea Nr.105), aplicarea penalităţilor (art.27 din Legea 
Nr.105) etc. Aşadar, reieşind din scopul legii, statut de consumator în 
raporturi între persoane fizice care încheie contract în vederea satisfacerii 
necesităţilor sale personale, familiale sau casnice (ex. Contract de vînzare-
cumpărare, contract de schimb etc.), nu poate fi considerat ca atare, cel 
puţin cu referire la  aplicarea prevederilor art.619 Cod civil. 

În această ordine de idei este interesantă poziţia Judecătoriei 
Buiucani din municipiul Chişinău din 18.06.2010 6  . În speţă D.I. s-a 
adresat în judecată cu o cerere prin care solicita încasarea dobînzii de 
întârziere din contul Întreprinderii individuale „C.V.” în marime de 35 994 
lei, invocând ca temei neexecutarea hotarârii Judecatoriei Buiucani din 02 
decembrie 2007 referitoare la încasarea restanţei de plată salarială şi a 
despăgubirilor pentru reţinerea plăţii. 

Instanţa a statuat că în cazul dat, este vorba de relaţii de muncă, 
nici una din părţi, neavând calitatea de consumator şi ca urmare, urmeaza 
a fi aplicate prevederile alin. 2 a art. 619 Cod civ. a RM – dobânda de 9% 
peste rata dobânzii prevăzută la art.585 (rata de refinanţare stabilită de 
BNM a RM). 

Astfel, putem deduce că la determinarea cuantumului dobânzii de 
întârziere în dependenţă de participarea sau nu a consumatorilor trebuie 
avut în vedere raportul juridic în ansamblu şi complexitatea sa, fără a se 
rezuma la scopul individual a participantului la raportul juridic.  

În aceeaşi ordine de idei alin.3 al art.619 CC, fiind aplicabil 
ambelor situaţii, prevăzute la alin.1 şi 2 al aceluiaşi articol, stipulează 
următoarele: “În cazul în care creditorul poate cere în alt temei juridic 
dobânzi mai mari, ele vor trebui plătite. Nu se exclude invocarea dreptului 
privind repararea unui alt prejudiciu.”   În acest sens, cu titlu de exemplu, 
poate fi menţionată prevederea din art.17 alin.6 al Legii Nr. 59 din  
28.04.2005 cu privire la leasing 7  care stipulează: “Dacă nu restituie 
obiectul leasingului sau nu l-a restituit la timp, locatarul plăteşte 
locatorului, pentru perioada de întârziere, în mărimi duble toate ratele de 
leasing şi alte sume prevăzute de contractul de leasing.” Deci, mărimile 
duble în caz de întârziere ar putea constitui o dobândă mai mare sau, 
ipotetic chiar mai mică decât cea prevăzută la alin.1 şi 2 al art.619 Cod 
civil.  
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Totodată, alin.3 art. 619 prevede că nu se exclude invocarea 
dreptului privind repararea unui alt prejudiciu. În acest sens acelaşi art.17 
al Legii cu privire la leasing în alin.7 stipulează că “în cazul în care, pentru 
nerestituirea la timp a obiectului leasingului, contractul de leasing prevede 
penalităţi, acestea vor fi percepute de la locatar în afara celor stipulate la 
alin.(6) dacă în contract nu este prevăzut altfel.” Adică penalităţile pot fi 
încasate peste ratele în mărimi duble pentru întârzierea prevăzută în alin.6 
al legii menţionate.  

Alin.4 al art.619 Cod civ. stipulează că ”dobânzile de întârziere nu 
se aplică la dobânzi”. Această prevedere trebuie înţeleasă în sensul că 
dobânzile de întârziere nu se aplică nu numai la  dobânzi de întârziere, dar 
şi la orice alte dobânzi contractuale sau legale, inclusiv celor prevăzute la 
art.585 Cod civil. Alin.4 art.619 sugerează ideea că nu numai dobânzile de 
întârziere nu se aplică la dobânzi, dar că şi orice dobândă (nu numai cea de 
întârziere) nu se aplică altor dobânzi dacă legea sau contractul nu prevede 
altfel. Asftel, putem formula regula generală că “dobânzile nu se aplică la 
dobânzi dacă legea sau contractul nu prevede altfel.” În această ordine de 
idei propunem modificarea alin.4 al art.619 Cod civ., şi anume excluderea 
sintagmei „de întârziere”. În rezultat alin.4 al art.619 se propune în 
următoarea redacţie “dobânzile nu se aplică la dobânzi dacă legea sau 
contractul nu prevede altfel.” 

Totodată, trebuie să subliniem că existenţa unor dobânzi 
contractuale sau legale nu înlătură posibilitatea aplicării dobânzii de 
întârziere asupra sumei datorate (capitalul). În acest sens propunem 
următorul exemplu: A.R. a dat lui B.C. cu titlu de împrumut 1000 lei. La 
data de 07.04.2009 B.C. urma să-i întoarcă lui A.R. atît suma de 1000 lei 
cît şi o dobândă de 10% din valoarea sumei. La data scadenţei B.C. nu a 
întors nici valoarea împrumutului, şi nici dobânda. Astfel, B.C. fiind în 
întîrziere, A.R. are dreptul de-a solicita dobînda de întârziere prevăzută de 
art.619 Cod civ. asupra sumei de 1000 lei. Din momentul în care B.C. este 
în întârziere, dobânda de 10% prevăzută de părţi în contract nu se 
răsfrînge asupra perioadei de întârziere, ci se va aplica dobânda de 
întârziere prevăzută de art.619 Cod civil. Această dobândă de întârziere 
urmează să se aplice doar sumei împrumutate (1000 lei), dar nu şi sumei 
datorate (1000 lei + 10%). În rezultat A.R. adresându-se în judecată are 
dreptul să pretindă 1000 lei + 10%, precum şi dobânda de întârziere 
asupra sumei împrumutate, calculată conform art.619 Cod civil.  

Această concluzie reiesă din prevederea alin.4 art.619 Cod civ. 
conform căreia dobânzile de întârziere nu se aplică la dobânzi, precum şi 
din natura juridică diferită a dobânzii de întârziere şi a altor dobânzi. 
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În art. 1088 alin.1 Cod civ. rom. din 1864 este prevăzut  pentru 
neexecutarea obligaţiilor “… care au de obiect o sumă oarecare, daunele-
interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decît dobînda legală, afară de 
regulile speciale în materie de comerţ, de fidejusiune şi societate.”  

În literatură s-a făcut observaţia că textul art.1088 Cod civ.rom. 
este greşit cînd vorbeşte de daune-interese pentru neexecutare, în loc de a 
se referi la daunele care rezultă din întîrzierea executării obligaţiei. 8   

Trebuie să evidenţiem că expresia din alin.1 al art.1088 Cod civ. 
rom. „ ...daunele-interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decît 
dobînda legală ...”, are aspect juridic limitativ şi exprimă o evaluare a 
prejudiciului resticţionînd cuantumul acestuia doar la mărimea dobînzii 
legale. Totodată, după cum se afirmă în literatura de specialitate această 
prevedere reflectă doar  regimul juridic contractual a reparării 
prejudiciului. 9   

În acest sens dorim să evidenţiem că în conformitate cu art.1 al 
Ordonanţei Guvernului României nr. 9/2000 1 0  privind nivelul dobânzii 
legale pentru obligatii băneşti modificată prin Legea nr.356 din 18 iunie 
2002 1 1  “Părţile sunt libere să stabilească, în convenţii, rata dobânzii 
pentru întârzierea la plata unei obligaţii băneşti.” Aşadar, perspicacitatea 
raţionamentului prevederilor ordonanţei la fel exprimă regimul contractual 
al dobînzii pentru întîrzierea executării obligaţiilor pecuniare. Aparent se 
evidenţiază o coliziune normativă, pe de o parte art.1088 alin.1 
Cod.civ.rom  prevede că daunele-interese pentru neexecutare unei obligaţii 
băneşti nu pot cuprinde decît dobînda legală, pe de altă parte Ordonanaţa 
nr.9/2000 stabileşte că părţile sunt libere să stabilească, în convenţii, rata 
dobânzii pentru întârzierea la plata unei obligaţii băneşti. În acelaşi timp 
ordonanţa limitează cuantumul dobînzii prevăzînd în art.3 alin.1 şi 3 că, 
dobânda legală se stabileste, în materie comercialã, la nivelul dobânzii de 
referinţă a Băncii Naţionale a României, [...], În toate celelalte cazuri 
dobânda legalã se stabileste la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii 
Naţionale a României, diminuat cu 20%. Reieşind din caracterul imperativ 
al prevederii din art.1088 alin.1 Cod.civ.rom., precum şi a celor privind 
nivelul dobânzii legale din art.3 alin.1 şi 3 din Ordonanţa nr.9/2000, 
putem concluziona că prevederea din art.1 a Ordonanţei nr.9/2000 se 
referă la posibilitatea părţilor de a stabili liber, în convenţii, rata dobânzii 
pentru întârzierea la plata unei obligaţii băneşti în mărimea cuantumului 
dobânzii legale existente, fără posibilitatea de a stabili o dobândă mai 
mare.  
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În altă ordine de idei urmează să evidenţiem poziţia autorului Ion 
Băcanu care pledează pentru eliminarea art.1 din Ordonanţă, unul din 
motive fiind argumentul că textul referindu-se exclusiv la întîrzierea în 
plata unei obligaţii băneşti. Dacă, totuşi, textul este menţinut, propunerea 
ar fi următoarea formulare a conţinutului articolului „părţile sunt libere să 
stabilească, în convenţii, o dobîndă pentru obligaţiile băneşti, şi rata 
acesteia, cu respectarea dispoziţiilor ce urmează”. 1 2  

Regimul juridic al dobînzii prevăzute la art.1 al Ordonanţei este 
diferit de cel al următoarelor reglementări din cadrul acesteea, deoarece 
prevede o dobîndă pentru întîrzierea în plata unei obligaţii băneşti, dar nu 
o dobîndă remuneratorie pentru obligaţia pecuniară purtătoare de 
dobîndă. 

Reglementările de limitare a cuantumului prejudiciului pentru 
întîrzierea executării obligaţiilor pecuniare urmează să fie substituite de 
prevederile noului cod civil al României adoptat în 2009 prin Legea 
287/2009 1 3 , care va intra în vigoare conform Legii de punere în aplicare a 
codului civil. În art.1535, întitulat Daunele moratorii în cazul obligaţiilor 
băneşti, se prevede:  

(1) In cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, 
creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în momentul 
plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, 
fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are 
dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a 
întârzierii plăţii ar fi mai mic. 

(2) Dacă, înainte de scadenţă, debitorul datora dobânzi mai mari 
decât dobanda legală, daunele moratorii sunt datorate în acelaşi cuantum. 

(3) Creditorul are dreptul, în plus, la daune-interese pentru orice 
prejudiciu suplimentar pe care l-a suferit din cauza neexecutării obligaţiei. 

Aşadar, reieşind din prevederea alin.2 şi 3 creditorul va avea 
posibilitate de reparare integrală a prejudiciului suferit, fără limitarea doar 
la cuntumul dobânzii legale.  

În viziunea noastră această poziţie a reformei legislaţiei civile în 
România este bine venită, deoarece asigură protejarea intereselor şi 
drepturilor creditorilor prejudiciaţi.  

În viziunea noastră această poziţie a reformei legislaţiei civile în 
România este bine venită, deoarece asigură protejarea intereselor şi 
drepturilor creditorilor prejudiciaţi. 

Dobânda de întârziere trebuie diferenţiată de penalitate. Aceste 
două categorii juridice uneori sunt confundate, atît natura lor juridică cît şi 
modalitatea de aplicare. Spre exemplu, explicaţiile date de către 
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Judecătoria Supremă de Arbitraj a Federaţiei Ruse cu privire la aplicarea 
normelor referitoare la încasarea dobânzii anuale în cazurile de întârziere a 
executării obligaţiilor pecuniare izvorâte din contracte se evidenţiază 
poziţia că achitarea procentelor anuale în caz de neexecutare a obligaţiilor 
pecuniare reprezintă penalitate.1 4  Nu putem fi de acord cu această poziţie 
reieşind din următoarele considerente. 

În primul rând, după natura sa, clauza penală reprezintă un mijloc 
de garantare a executării obligaţiilor, cât şi o sancţiune pentru neexecutarea 
acesteia. Caracterul de mijloc de garantare reiesă din prevederea alin.1 al 
art.624 Cod civ., care stipulează “Clauza penală (penalitatea) este o 
prevedere contractuală prin care părţile evaluează anticipat prejudiciul, 
stipulînd că debitorul, în cazul neexecutării obligaţiei, urmează să remită 
creditorului o sumă de bani sau un alt bun.” Aşadar, clauza penală 
constituie o evaluare convenţională şi prealabilă a eventualelor prejudicii 
pe care debitorul va fi obligat să le plătească în cazul neexecutării prestaţiei 
la care s-a îndatorat.1 5  În acest sens, penalitatea apare nu numai în calitate 
de stimulent pentru debitor de a-şi executa obligaţia, dar şi în calitate de 
sancţiune ca modalitate a răspunderii juridice civile pentru neexecutarea 
obligaţiei. 

La rândul său dobânda de întârziere nu este un mijloc de garantare 
a executării obligaţiei, ci reprezintă doar o modalitate de răspundere 
pentru neexecutarea la timp a acesteia. Adică, dobânda de întârziere este 
privită ca sancţiune pentru neexecutarea obligaţiei, fapt caracteristic şi 
clauzei penale, dar prima nu reprezintă un mijloc de garantare a executării 
obligaţiei, ceea ce este caracteristic clauzei penale. 

În al doilea rând, este necesar de menţionat că penalitatea se aplică 
oricărei obligaţii, indiferent de natura acesteia. În timp ce dobânda de 
întîrziere se aplică doar obligaţiilor pecuniare. Prin obligaţie pecuniară se 
înţelege îndatorirea debitorului de a transmite creditorului o anumită sumă 
de bani. În acest sens civilistul francez, Jean Carbonnier evidenţia că 
obligaţia pecuniară se defineşte exclusiv prin prezenţa monedei, iar 
obligaţia în natură se caracterizează prin absenţa monedei. 1 6  Totodată 
trebuie să subliniem că izvorul unei  obligaţii pecuniare poate fi legea, 
contractul sau alte acţiuni licite, precum şi cele cauzatoare de daune. 

Altă diferenţă poate fi dedusă din prevederile alin.1 al art.626 Cod 
civ. care prevede “creditorul nu poate cere concomitent executarea 
prestaţiei şi plata clauzei penale dacă nu sînt stipulate penalităţi şi pentru 
cazul în care debitorul nu execută obligaţia în modul corespunzător, mai 
ales pentru cazul neexecutării la timp a obligaţiei.” Această prevedere vine 
încă o dată să confirme că penalitatea este, în primul rând, un mijloc de 
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garantare a executării obligaţiei, şi doar în plan secundar presupune o 
sancţiune. La rândul său calcularea dobânzii de întârziere nu exonerează 
debitorul de executarea obligaţiei principale, debitorul fiind obligat astfel, 
să transmită atât suma de bani iniţială (capitalul), cît şi dobânda de 
întârziere. 

În al patrulea rînd, o distincţie, mai mult teoretică decât practică, ar 
fi posibilitatea stabilirii clauzei penale printr-un alt bun decât banii, această 
distincţie reiesă din prevederile alin.l al art.626 Cod civ. care stipulează că 
„… debitorul, în cazul neexecutării obligaţiei, urmează să remită 
creditorului o sumă de bani sau un alt bun.” Dar dobânda de întârziere 
poate fi calculată doar în bani, căci natura obligaţiei este doar pecuniară.  

Altă distincţie constă în faptul că în cazul aplicării dobânzii de 
întârziere nu pot fi aplicate prevederile cu privire la stingerea obligaţiei 
principale ca rezultat al forţei majore sau a imposibilităţii de executare.1 7  
Banii sunt bunuri de gen, adica înlocuibile, ceea ce ar însemna că obligaţia 
de a le transmite nu se stinge prin pieirea lor. Astfel, dacă obligaţia 
pecuniară principală nu se stinge în rezultatul forţei majore sau a lipsei de 
vinovăţie, nici obligaţia cu privire la dobânda de întârziere nu se stinge în 
urma acestor fenomene, fapt care vine încă o dată să sublinieze caracterul 
distinct al naturei acestei categorii juridice. 

Altfel trebuie să fie privită situaţia în care există stipulată în lege 
sau contract penalitatea pentru neexecutarea obligaţiei. Astfel, în cazul în 
care obligaţia, alta decât cea pecuniară sau care are în calitate de obiect 
material bunuri fungibile, se stinge în rezultatul forţei majore sau a 
imposibilităţii de executare, clauza penală nu urmează să fie plătită, 
deoarece şi obligaţia principală este stinsă. Totuşi în cazul existenţei 
obligaţiei pecuniare sau când obiectul material sunt bunurile fungibile 
cazurile de forţă majoră şi imposibilitate de executare nu vor putea fi 
aplicate nici la clauza penală, deoarece bunurile respective nu pier, şi, prin 
urmare, obligaţia nu se stinge până la executare, compensare, consemnare 
etc. 

Deci, putem face următoarea concluzie: pentru neexecutarea 
obligaţiilor pecuniare poate fi aplicată atât dobânda de întârziere, cât şi 
penalitatea. Astfel, în cazurile obligaţiei pecuniare forţa majoră sau 
imposibilitatea de executare nu pot fi operate pentru stingerea obligaţiei şi, 
prin urmare, nici pentru dobânda de întârziere sau penalitate. Dar în cazul 
altor obligaţii decât cele pecuniare, dacă acestea au fost stinse ca rezultat al 
forţei majore sau a imposibilităţii de executare, nici penalitatea nu va poate 
fi aplicată. 
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Această concluzie reiesă din specificul obiectului material al 
obligaţiei, şi anume banii, care prin natura lor nu pier, ci, invers, au 
proprietatea de a se înmulţi.1 8  

În practica judiciară rusă, precum şi în literatura de specialitate, se 
menţionează că dobânzilor de întârziere le sunt aplicabile regulile cu 
privire la reducerea clauzei penale. Astfel, hotărîrea explicativă a Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie şi a Judecătoriei Supreme de Arbitraj a 
Federaţiei Ruse din 8 Octombrie 1998 № 13/14 cu privire la aplicarea 
prevederilor Codului civil a FR referitoare la încasarea procentelor pentru 
folosirea banilor altor persoane, se menţionează că “instanţa de judecată, 
ţinînd cont de caracterul compensatoriu al procentelor, poate reduce 
cuantumul acestora în condiţiile art.333 Cod civ. a F.R.”. Corespondentul 
acestui articol în legislaţia RM este art.630 Cod civ. întitulat “Reducerea 
clauzei penale”, care stipulează că ”în cazuri excepţionale, luându-se în 
considerare toate împrejurările, instanţa de judecată poate dispune 
reducerea clauzei penale disproporţionat de mari.”  

Dorim să subliniem că acest articol cît şi corespondentul acestuia 
din legislaţia rusă se referă doar la clauza penală şi nicidecum la dobânzi. 
Hotărîrea explicativă menţionată mai sus încearcă, în mod neîntemeiat, 
prin analogie să aplice aceste prevederi şi dobânzii de întârziere. În acest 
sens civilistul rus M.I. Braghinschii în comentariul făcut la art.226 Cod civ. 
a URSS din 1964 subliniază că dobânda de întârziere nu reprezintă o 
varietate a penalităţii, şi se include în conţinutul datoriei. Din aceste 
considerente dobânzii de întârziere nu i se pot aplica regulile cu privire la 
reducerea clauzei penale.1 9  Totodată autorul rus menţionează că nu pot fi 
aplicabile nici regulile cu prvire la termenul de prescripţie extinctivă. În 
acest sens urmează să evidenţiem faptul că în conformitate cu prevederile 
art.267 Cod civ. a RM “Termenul general în interiorul căruia persoana 
poate să-şi apere, pe calea intentării unei acţiuni în instanţă de judecată, 
dreptul încălcat este de 3 ani”. Totodată art.268 lit “a” Cod civ. a RM 
stabileşte termen special de prescripţie de 6 luni pentru încasarea 
penalităţii. Prin urmare, dobânzii de întârziere trebuie să-i fie aplicat 
termenul de prescripţie de 3 ani, iar clauzei penale termenul de 6 luni. 
Această constatare reprezintă imperativul legalităţii, care trebuie să fie 
aplicat întocmai de către instanţele de judecată, căci ar fi absolut 
neîntemeiat să încercăm să aplicăm unele norme imperative ale legii prin 
analogie, în special în situaţia în care fiecare din categoriile juridice 
menţionate reprezintă instituţii distincte cu particularităţile sale proprii. 

În concluzie dorim să subliniem că analiza particularităţilor 
dobânzilor legale, reglementate de legislaţia Republicii Moldova, în 
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literatura de specialitate autohtonă este  insuficient cercetată. În cadrul 
efectuării unor studii cu privire la acest subiect este absolut necesar de a 
reţine că această categorie juridică este una distincă şi manifestă 
particularităţile sale.    

 
REFERENCES 

 
Creţu, I., (2006) Dispoziţii generale cu privire la executarea obligaţiilor, 

cartea III, art.585, în Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, 
vol.II, ediţia a II-a, p.109-110, Chişinău, Editura ARC,  

Alexandrescu, D., (1926) Principiile dreptului civil român, Bucureşti, vol.III. 
Băcanu, I., (2000) Regimul juridic al dobânzilor, Lumina-Lex  
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.26 din 25 ianuarie 

2000; 
Braghinschii, M.I., Vitreanschii, V.V., (2005) Dogovornoie pravo, Obsie 

Polojenia ediţia a 2-a “Ctatyt”, Moscova 
Creţu, I., (2006) Clauza penală, cartea III, art.624, în Comentariul Codului 

civil al Republicii Moldova, vol.II, ediţia a II-a, Chişinău, Editura 
ARC,  

Roşioru, F., (2003) Natura juridică a datoriilor de valoare, Revista de Drept 
Privat, anul III, Nr.4, editura “Cartdidact”, Chişinău 

Braghinschii, M.I., Vitreanschii, V.V., (2005) Dogovornoie pravo, Obsie 
Polojenia, ediţia a 2-a “Ctatyt”, Moscova  

 
www.bnm.md 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

195

http://www.bnm.md/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TRADERS ARE ALWAYS PREOCCUPIED IN FINDING 

 
CESIUNEA CREANŢEI VIITOARE 

 
Andrei ROGAC 

 
Abstract 
Traders are always preoccupied in finding new sources and methods  of  

financing their business. In this way they are ready to assign future receivables, in order 
to obtain fresh money. And a big role in this have lawyers, that have to fit this 
situation in to the legal rule. In this small article we will give answer to questions like, 
what is a future receivable and if it is possible to assign receivables that will appear in 
the future and what is the procedure for such operations in order to respect the civil law, 
and the civil law principles.     

 
Keyword: 
methods  of  financing their business; fresh money; civil law principles.     
 

 
 

197



JURNALUL DE STUDII JURIDICE  
 

CODULUI CIVILi AL REPUBLICII MOLDOVA LA ART 556 
(1) PREVEDE CĂ „O CREANŢĂ TRANSMISIBILĂ ŞI SESIZABILĂ 
POATE FI CESIONATĂ DE TITULAR (CEDENT) UNUI TERŢ 
(CESIONAR) ÎN BAZA UNUI CONTRACT.” CESIUNEA DE 
CREANŢĂ ESTE „O DENUMIRE GENERICĂ, DATĂ 
OPERAŢIUNILOR PRIN CARE SE TRANSFERĂ CREANŢA. CA 
ATARE EA NU ESTE  UN CONTRACT DE SINE STĂTĂTOR, CI 
SE REALIZEAZĂ PRIN INTERMEDIUL UNUIA DINTRE 
CONTRACTELE TRANSLATIVE CUNOSCUTE, CUM SUNT 
VÂNZAREA, SCHIMBUL, DONAŢIA.”ii 

Ce ar putea însemna o creanţă viitoare, şi poate ea fi cesionată. În 
cadrul Codului Civil al Republicii Moldova conceptul de creanţă vitoare 
este utilizat în cadrul Cărţii a treia, Capitolul XXV şi anume în cadrul 
contractului de factoring. Art 1290 (1) Cod Civil al Republicii Moldova 
stipulează că: 

„Prin contract de factoring, o parte, care este furnizorul de bunuri 
şi servicii  (aderent), se obligă să cedeze  celeilalte părţi, care este o 
întreprindere de factoring (factor), creanţele apărute sau care v-or apărea 
în viitor (sublinierea autorului R.A.) din contracte de vânzări de bunuri, 
prestări de servicii şi efectuare de lucrări către terţi, iar factorul îşi asumă 
cel puţin două  din următoarele obligaţii: 

- ţinerea contabilităţii creanţelor; 
- asigurarea efectuării procedurilor de somare şi de încasare a 

creanţelor; 
- finanţarea aderentului, inclusiv prin împrumuturi şi plăţi în avans; 
- asumarea riscului  insolvabilităţii debitorului pentru creanţele 

preluate (delcredere).” 
Reieşind din această definiţie legală a contractului de factoring, 

putem afirma că o creanţă se consideră viitoare dacă ea va apărea în viitor. 
Problema cheie în înţelegerea corectă a aceea ce înseamnă o creanţă 
viitoare ţine de interpretare sistemică şi logică a expresiei „apărută în 
viitor”.     

Autorii autohtoni din Republica Moldova, de exemplu Gh. Chibac 
consideră prin creanţă viitoare, creanţa cedentului care reiese din 
„raporturi contractuale cu partenerii săi” în care „termenul de executare a 
obligaţiilor contractuale  încă nu a survenit, sau (sublinierea autorului R.A.) 
aderentul (cedentul) abia duce tratative, cu scopul de a stabili raporturi 
contractuale cu cineva”iii .Ţonova Irina dinpotrivă consideră prin creanţa 
viitoare numai situaţia când „aderentul (cedentul) se află în stadiul de 
executare a diferitor contracte civile încheiate cu partenerii săi, iar 
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termenul de plată încă nu a survenit”iv. De prima părere sunt şi unii autori 
ruşi cum ar fi Agafonova  N. N.v  şi Iu.К. Tolstoivi. 

În viziune altor autori, cum ar fi de exemplu cea a lui Nicolae 
Titulescu „prin creanţă viitoare trebuie s-o înţelegem pe aceea care nu 
există, nici măcar în germen, în patrimoniul cedentului”vii. Aceeaşi părere 
o au şi autorii Vasnev V. şi Belov V.A.   

Dacă am considera creanţele viitoare, creanţele nescadente precum 
şi cele care vor apărea ulterior din contracte încheiate de cedent cu alţi 
debitori, atunci îngustăm înţelesul termenelui de „creanţe apărute” utilizat 
în art 1290 (1) CC. Aceasta ar însemna că prin creanţe apărute am putea 
înţelege doar creanţele scadente, ceea ce nu este corect. Cesiunea de 
creanţă bănească în special ca element al factoringului şi în general 
cesiunea de creanţă presupune schimbarea subiecţilor într-un raport 
juridic obligaţional.  

Art 556 (1), care se aplică şi factoringului explică clar că o creanţă 
transmisibilă şi sesizabilă poat fi cesionată. Faptul că creanţa scadentă sau 
nescadentă a cedentului este transmisibilă nu există nici o îndoială, cu 
condiţia să nu aibă un caracter inuitu personae. Problema apare dacă creanţa 
nescadentă este sesizabilă. Codul Civil nu dă definiţia cuvântului sesizabil,  
însă doctrina defineşte că un „bun (drept) este sesizabil atunci când poate 
fi (sublinierea autorului R.A.)  urmărit şi executat silit”viii. Chiar dacă este o 
definiţie doctrinară, din ea rezultă că creanţele nescadente de asemenea 
sunt sesizabile, pentru că ele de asemena pot fi urmărite, şi supuse 
executării silite. Problema lor constă în faptul că ele sunt afectate de 
scurgerea unei perioade de timp, până a deveni cu adevărat exigibile. De 
asemena nu este pus la îndoială nici ideea că din momentul în care 
cedentul a semnat contractul cu debitorul, în patrimoniul lui apare un 
drept de creanţă, nescadent , dar care există şi este cesionabil în sensul art 
556 CC. Un alt argument într-u nesusţinerea ideii că creanţa nescadentă 
este viitoare, este imaginarea unei simple analogii. De exemplu dacă 
admitem creanţa nescadentă ca fiind  viitoare, atunci în contractele de 
vânzare de bunuri, care există la momentul încheierii contractului, şi care 
vor fi predate după scurgerea unei mici perioade  de la această dată, se va 
considera cerinţa cumpărărtorului de predare ulterioară a bunurilor ca 
fiind o creanţă viitoare. În acest sens am afirma că toate contractele pentru 
care momentul încheierii, nu corespunde cu momentul executării sunt 
izvoare de creanţe viitoare, ceea ce nu este corect şi logic. Nu trebuie de 
confundat momentul încheierii contractului, când se nasc raporturi 
juridice obligaţionale, şi cel al executării lor, când ele se sting. Aici pot fi 
de acord cu  Novoselova L.A.  care precizează „dacă nu ar exista 
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discrepanţa de timp dintre momentul apariţiei creanţei şi momentul, când 
obligaţia trebuie executată, atunci nu ar exista nici obligaţia ca raport 
juridic, nu ar exista datoria” iar „existenţa institutului mijloacelor de 
garanatare a executării obligaţiilor ar fi fără sens”ix. Aşa dar , criteriile de 
definire a creanţei ca existentă sau viitoare trebuie să fie momentul 
apariţiei acestora şi nu momentul scadenţei. Iar dacă admitem în calitate 
de creanţe viitoare atât cele nescadente cât şi cele care vor apărea din 
încheierea ulterioară de contracte, atunci am avea două criterii de definire 
a creanţelor viitoare ca fiind momentul apariţiei sau momentul scadenţei, 
ceea ce nu este corect, din simplu motiv că pentru determinarea corectă 
este necesar un singur criteriu de definire, cel al momentului apariţiei, 
pentru a nu se confunda, intercala şi interpune. 

Din cele expuse mai sus rezultă clar că sunt creanţe viitoare acelea 
care vor apărea ulterior din încheiere de contracte. În cazul cesiunii unei 
creanţe viitoare contractul prin care se realizează cesiunea este încheiat 
înaintea contractului de bază, din care se va naşte creanţa cesionată.  

Cesiunea creanţelor viitoare, nu este o invenţie a legiuitorului 
Republicii Moldova. Ea apare în Convenţia cu privire la factoringul 
internaţional , Ottawa 1988, art 5, în cadrul Principiilor UNIDROIT din 
2003 art 9.1.5, Principiile Europene în Dreptul Contractual (2004), 
Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la cesiunea creanţelor în cadrul 
comerţului internaţional din 2001. Spre deosebire de alte state unde 
cesiunea creanţei viitoare este expres prevăzutăx ,  art 556-566 CC nu 
prevăd cesiunea creanţei viitoare, ba mai mult sunt într-o uşoară 
contradicţie cu ideea cesiunii unei asemenea creanţe, din cauza faptului că 
creanţa viitoare nu va mai fi transmisibilă şi sesizabilă până la apariţia ei.  

Mai mult ca atât art 674 CC prevede că „contractul prin care o 
parte se obligă să transmită patrimoniul său viitor sau o parte din acel 
patrimoniu ... este nul”. Patrimoniu în sensul art 284 reprezintă totalitatea 
drepturilor şi obligaţiilor care pot fi evaluate în bani. În calitate de drepturi 
patrimoniale (sublinierea autorului R.A.) avem drepturile de creanţă şi 
drepturile reale. Din aceasta parcă ar rezulta că contractul prin care o parte 
se obligă să transmită o creanţă viitoare ar fi nul. În acest context mai 
menţionăm şi prevederile art 206 (3) care evidenţiază că „pot constitui 
obiect al actului juridic şi bunurile viitoare”. Bunuri în sensul art 285 (1) 
reprezintă „lucrurile susceptibile apropierii...şi drepturile patrimoniale”. 
Din cele expuse constatăm că obiect al actului juridic pot fi şi creanţele 
viitoare. De aici desprindem că art 674 şi art 206 (3) ar fi în contradicţie, 
ceea ce nu este corect. Primul argument care apare este că art 206 (3) se 
aplică doar actelor juridice, iar art 674 contractelor, iarăşi greşit. Asemenea 
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interpretare ar lăsă contractele, ca principal izvor de obligaţii, fără 
posibilitatea de a avea ca obiect atât drepturi reale viitoare cât şi drepturi 
de creanţă viitoare, şi ar da această posibilitate numai actelor juridice, în 
afară de contracte. Art 674 trebuie interpretat foarte restrictiv, în sensul că 
nu poate fi transmis patrimoniul viitor, patrimoniu nu ca un coş de 
drepturi şi obligaţii, ci însăşi coşul care reprezintă patrimoniu pe care îl are 
fiecare persoană indiferent de conţinutul acestuia, şi care este inalienabil.În 
acest sens ar trebui de corectat şi art 673 CC, însă aceasta nu face parte din 
obiectul nostru de cercetare.Totuşi, necătând la uşoarele contradicţii, 
capitolul XXV, prevede în cadrul factoringului cesiunea creanţelor băneşti 
viitoare. 

Rămâne de văzut mecanismul prin care aceste creanţe trec de la 
cedent la cesionar. Chestiunile care prezintă aspecte neclare, discutabile 
sunt după cum afirmă V. Vasnev sunt acele ce ţin de individualizarea 
creanţei viitoare şi momentul producerii transferuluixi de la cedent către 
cesionar. 

După cum afirmă V.A. Belov „individualizarea creanţei are loc 
prin intermediul a cinci elemente componente: obiectul creanţei, 
creditorul, debitorul, conţinutul creanţei,temeiul apariţiei acesteia”xii. Mai 
departe el menţionează despre imposibilitatea cesionării unei creanţe 
viitoare, deaorece nu există raportul juridic obligaţional de bază deoarece 
lipseşte atât creditorul cât şi debitorul, totuşi unica excepţie fiind 
contractul de factoring.  Legiuitorul, în articolele ce reglementează 
contractul de factorig, a indicat criteriile pentru individualizarea creanţei 
cesionate ce ţin de mărime, volum, domeniu, caracteristici. Însă în cazul 
cesionării unei creanţe viitoare, este practic imposibil de a prevedea în 
ansamblu toate particularităţile ei. Convenţia cu privire la factoring în art 
5, prevede că „clauza contractului de factoring, care prvede cesiunea 
creanţei existente sau viitoare, nu poate fi declarată nulă în măsura în care 
contractul nu le specifică în mod individual, dacă în momentul încheierii 
contractului sau apariţiei acestora ele pot fi identificate în contract”. 
Legiuitorul nostru nu a preluat o asemenea prevedere. Din art 5 expus 
reiese parcă o excepţie de la condiţiile de valabilitate a unui contract, în 
special ceea ce ţine de obiectul contractului. Astfel parcă s-ar minimaliza, 
reduce una din condiţiile ce ţin determinarea obiectului contractului. 
Această impresie este falsă, pur şi simplu autorii Convenţiei au vrut să 
reamintească şi să atenţioneze regula conform căreia obiectul unui 
contract trebuie să fie cel puţin determinabil, iar din momentul apariţiei 
creanţei viitoare, să fie determinat. Individualizarea creanţei viitoare 
trebuie să aibă loc în momentul încheierii contractului prin care se 
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realizează cesiunea, în măsura în care creanţa viitoare la momentul 
apariţiei să cadă sub incidenţa lui, şi să nu existe o incertitudine sau 
îndoială în acest sens. Această uşoară individualizare poate avea loc prin 
mai multe căi. Prin grevarea unui bun, serviciu, lucrări care va fi executată, 
de exemplu „ din vânzarea mărfii x, se va cesiona creanţa...”. Prin grevarea 
unor contracte de vânzare, servicii, antrepriză, de exemplu „ din 
contractele de vânzare încheiate ulterior, se va cesiona creanţa...”. Prin 
caracterizarea viitorului debitor. Individualizarea creanţei viitoare , 
reprezintă puntea dintre prezent, momentul încheierii contractului prin 
care se realizează cesiunea, şi viitor, momentul apariţiei creanţei. Nu pot să 
nu fiu de acord cu V. Vasnevxiii, care precizează că interesul în 
indvidualizarea creanţei viitoare o are atât cedentul cât şi cesionarul. 
Cesionarul este interesat în reducerea posibilităţii nesurvenirii obiectului 
contractului, iar cedentul în reducerea riscului care ulterior va duce la 
scăderea preţului contractului prin care se realizează cesiunea. Legiuitorul 
Republicii Moldova în art 1292 (2) Cod Civil în mod similar ca şi în 
Convenţie înaintează cerinţa determinării lor la momentul încheierii 
contractului sau determinabile cel târziu la momentul apariţiei lor. Până la 
urmă individualizarea creanţei viitoare rămâne a fi o problemă tehnică, 
însă care nu poate fi omisă. 

În cadrul raporturilor contractuale în general, şi în cadrul cesiunii 
în special există regula „nemo plus ad alium transferre potest quam ipse 
habit”xiv. În acelaşi timp eu pot să fac tot ceea ce nu este interzis. Într-
adevăr pare alogică situaţia când eu cesionez o creanţă viitoare, pe care eu 
nu o am în patrimoniul meu. Apare atunci dilema momentului cesiunii 
creanţei viitoare. Principiile UNIDROIT, la capitolul 9 , art 9.1.5, prevăd 
că „o creanţă viitoare se consideră cesionată la data încheierii (sublinierea 
autorului R.A.)  contractului, cu condiţia ca această creanţă , atunci când va 
exista, să poată fi identificată drept creanţa la care se face referire în 
contract”. Această opţiune , că momentul cesiunii creanţei viitaore este cel 
al încheierii contractului este preluată şi de art 1572 (2) proiectul noului 
Cod Civil al României,  poziţie criticabilă, din care motiv vom vedea mai 
jos.  

Codul Civil la art 1292 (3), în cadrul factoringului, prevede 
momentul transferului creanţei viitoare, cel al apariţiei acesteia. Asemenea 
reglementare legiuitorul nostru a preluat-o din Convenţia cu privire la 
factoringul internaţional, art 5 (2). Cu alte cuvinte spunem că din 
momentul în care creanţa viitoare devine existentă, la acest moment 
operează cesiunea, actul prin care un drept incorporal trece de la un 
creditor cedent la un creditor cesionar. Astfel din momentul în care 
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cedentul încheie contractul cu debitorul, creanţa viitoare devine deja 
existentă, la acest moment având loc transferul. Obligaţia debitorului nu 
trece deodată spre cesionar, ea mai întâi trece prin patrimoniul cedentului, 
or cesiunea de creanţă are loc între cedent şi cesionar nu şi între cesionar 
şi debitor. V. Vasnev critică această situaţie, deoarece poate exista situţia 
când cedentul  la momentul încheierii contractului cu debitorul, să se afle 
în stare de insolvabilitate, iar creanţa trecând prin patrimoniul acestuia 
poate cădea în masa patrimonială supusă procesului de stingere a 
datoriilor. Aşa dar în sensul Codului Civil al Republicii Moldova, pentru a 
putea cesiona o aşa zisă creanţă viitoare este necesar de preluat 
mecanismul cesiunii din cadrul factoringului. Şi anume că momentul 
cesiunii să fie cel al apariţiei creanţei, altminteri contractul riscă să fie lovit 
de nulitate. 

Apare o neclaritate, dacă cesiunea de facto are loc la momentul 
apariţiei ei, ce statut are creanţa din momentul încheierii contracului prin 
care se realizează cesiunea şi până la încheierea contractului care dă 
naştere creanţei. Cesiunea de creanţă privită izolat de contractul în baza 
căruia are loc, presupune schimbarea persoanei creditorului. Fiind un 
drept incorporal ea deobicei se realizează în momentul încheierii 
contractului. Putem oare vorbi de o cesiune de creanţă viitoare în 
momentul în care însăşi cesiunea are loc la momentul apariţiei ei, şi nu la 
momentul încheierii contractului prin care se realizează cesiunea. Adică 
cedentul se obligă să cedeze creanţele care vor apărea în viitor, iar cesiunea 
propriu zisă va avea loc la momentul apariţiei ei. Astfel în situaţia 
respectivă nu putem să afirmăm că are loc cesiunea unei creanţe viitoare, 
din momentul în care cesiunea de facto nu se realizează la momentul 
încheierii contractului prin care se realizează cesiunea când creanţa este 
într-adevăr viitoare, însă cesiunea are loc la momentul când creanţa 
viitoare devine existentă, aşa dar transferul prorpiu zis are loc cu o creanţă 
care are deja fiinţă în patrimoniul cedentului. Pentru a vorbi de o cesiune a 
unei creanţe viitoare, este necesar ca în momentul realizării cesiunii , adică 
a actului de transfer, obiecul ei să fie o creanţă viitoare. De aici rezultă că 
de fapt nu vorbim de cesiunea unei creanţe viitoare, dar mai corect de 
cesiunea viitoare a unei creanţe. 

Momentul încheierii contractului să coincidă cu momentul cesiunii 
creanţei viitoare este reglementat în  Principiile UNIDROIT menţionate 
mai sus, şi proiectul noului Cod Civil al Românieixv. Această poziţie este 
defectuoasă deoarece admite circulaţia unei creanţe practic inexistente, 
adică creanţa viitoare este introdusă în mod artificial în circuitul comercial. 
Cesionând o creanţă viitoare, din patrimoniul cedentului trece un drept 
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inexistent, fără conţinut, în patrimoniul cesionarului, iar la data apariţiei 
creanţei, debitorul se obligă din start faţă de cesionar şi nu faţă de cedent, 
se omite ideea trecerii creanţei prin patrimoniul cedentului, ceea ce ţine de 
esenţa cesiunii.În cadrul raporturilor de factoring, Codul Civil al Republicii 
Moldova prin faptul că operează transferul la momentul apariţiei creanţei , 
şi nu la momentul încheierii contractului de factoring, nu încalcă principiul 
care spune că nimeni nu poate transmite altuia mai multe drepturi decât 
are el însuşi.Însă cesiunea creanţei viitoare după modelul actelor 
specificate mai sus încalcă grosolan acest principiu. 

Concluzionând cele expuse atragem atenţia că în cadrul 
contractului de factoring care are ca obiect acţiunea de predare a unei 
creanţe inexistente, care va apărea în viitor, nu există o cesiune a unei 
creanţe viitoare, ci o simplă viitoare cesiune a unei creanţe existente.  

Aşa dar Codul Civil al Republicii Moldova admite la momentul 
încheierii contractului de factoring  existenţa unei creanţe viitoare,  nu ca 
un nou obiect incorporal introdus în circuitul civil şi comercial, ci doar ca 
o posibilitate ca în viitor să apară o asemenea creanţă, iar efectele ei vor 
opera în momentul apariţiei, şi aici mă refer nu la efectele cesiunii ci la 
efectul pe care îl are cel care deţine creanţa, puterea de a cere, precum şi 
de a transmite dreptul său de a cere.  

Ca obiect al contractului prin care se realizează cesiunea reprezintă 
acţiunea de predare a creanţei de către cedent. Acţiunea respectivă poate fi 
realizată numai în cazul apariţiei creanţei, până la această dată cedentul nu 
poate să-şi execute propriile obligaţii. Apariţia creanţei duce la posibilitatea 
cesionării ei, neapariţia la imposibilitatea cesionării. Astfel prestaţia la care 
este afectat cedentul este condiţionată de survenirea unui eveniment viitor, 
care parţial depinde de voinţa lui. Acest eveniment viitor constă în 
acţiunea de încheiere a unui contract, un eveniment care duce la naşterea 
creanţei propriu zise, şi cesiunea ei. De ce spunem spunem încheierea unui 
contract în viitor, deoarece mecanismul cesionării viitoarei creanţe, va fi 
folosit mai mult în cadrul relaţiilor comerciale, ca un sistem de finanţare, 
iar viitoarea creanţă va avea ca izvor un contract.  Astfel survenirea 
evenimentului poate fi calificată ca o condiţie pozitivă. Evenimentul poate 
fi calificat ca o condiţie pozitivă protestativă simplă. Condiţia se consideră 
pozitivă dacă apariţia drepturilor şi obligaţiilor depinde „de îndeplinirea 
unui eveniment viitor şi incert”xvi. Condiţia protestativă simplă este aceea 
„a cărei realizare depinde de voinţa unei părţi şi de un fapt exterior ori de 
voinţa unei persoane nedeterminate”xvii. La prima vedere aceste cerinţe 
sunt întrunite de evenimentul care stă la baza apariţiei creanţei. Calificarea 
clauzei care dă apariţie  creanţei viitoare drept condiţie pozitivă, duce la 
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anumite efecte ,astfel până la realizarea acesteia cesionarul ar avea un drept 
cu efect suspensiv, iar cedentul o obligaţie cu efect suspensiv.Iar 
nesurvenirea acestuia va atrage răspunderea cedentului. În concluzie 
menţionăm că clauza prin care se prevede cesiunea unei creanţe în viitor, 
va fi calificată ca o clauză încheiată sub o condiţie pozitivă protestativă 
simplă, aceasta duce la ideea că asupra acestei clauze se va aplica în mod 
corespunzător Capitolul IV CC „Actele juridice încheiate sub condiţie”. 

Concluzionînd asupra celor expuse mai sus, afirmăm că este greşit 
de a spune cesiunea creanţei viitoare, corect este cesiunea viitoare a unei 
creanţe deoarece momentul cînd are loc cesiunea propriu zisă creanţa este 
una existentă. Iar natura juridică a unei asemenea clauze este act juridic 
încheiat sub o condiţie pozitivă, care constă în naşterea unei creanţe în 
patrimoniul cedentului. Este greşit ca momentul cesiunii unei creanţe 
viitoare să fie cel al încheierii contractului de cesiune (vînzare, donaţie), 
deoarece introducem în circuitul civil un drept inexistent şi fără conţinut, 
plus la toate se distruge conceptul cesiunii de creanţă care presupune 
transferul unei creanţe din patrimoniul cedentului în cel al cesionarului. 
Pentru că la început debitorul este obligat faţă de cedent, iar mai apoi faţă 
de cesionar, şi nu din start numai faţă de cesionar.   
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Abstract  
The freedom of economic initiative involves the natural presence on the market 

of a plurality of entrepreneurs who offer goods or services identical or similar and, 
therefore, are in a competition to attract the potential consumers and to achieve economic 
success. To achieve these objectives, each entrepreneur enjoys a wide range of conception 
and action autonomy, being aloud to use the techniques and strategies he considers 
profitable, not only to polarize one's own customers, but to diminish the one of the direct 
competitors. 

Without ignoring the onerous, competitive and speculative nature, from reasons 
of preserving a salutary social-economic spirit and the public order, the business must be 
realized in an honest manner, in an equality of opportunity environment, excluding 
dishonest conduct and procedures. To counter the threats that aim the customers or the 
goodwill and to get fully repair injury, the injured trader may use the unfair competition 
actions. 
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I. Introducere 
 
Natura juridică a fondului de comerţ – bun mobil incorporal şi 

universalitate de fapt – determină consecinţe semnificative în privinţa 
asigurării netulburatei şi utilei exploatări a acestuia. Astfel, dreptul de 
proprietate incorporală nu conferă titularului garanţiile de stabilitate şi de 
protecţie împotriva terţilor specifice bunurilor mobile corporale. Din 
acelaşi considerent, ocrotirea fondului nu se poate realiza prin intermediul 
mijloacelor de apărare a drepturilor reale (acţiunea în revendicare şi cele 
posesorii), ci în virtutea dreptului exclusiv de exploatare. În cazul încălcării 
sale, comerciantul are la dispoziţie anumite acţiuni prin care se asigură 
înlăturarea tulburărilor aduse, precum şi repararea eventualelor prejudicii 
cauzate1. 

Conştienţi de fragilitatea şi vulnerabilitatea fondului de comerţ, 
legiuitorul, dar şi comercianţii, au intuit necesitatea protecţiei acestuia şi au 
imaginat modalităţile prin care să devină efectivă. În acelaşi scop, 
raportându-se la izvoarele obligaţiilor, doctrina a identificat trei direcţii de 
apărare a fondului de comerţ2. 

a) Pe cale legislativă, prin adoptarea unor norme juridice menite să 
asigure ocrotirea lui împotriva abuzului de concurenţă, concretizate în 
legile din domeniul concurenţial sau cel al proprietăţii industriale;  

b) Pe cale convenţională sau contractuală, prin stipularea în contractele 
comerciale a clauzelor de neconcurenţă sau de exclusivitate; 

c) Pe cale judiciară, prin promovarea de către comerciant a acţiunii în 
concurenţă neloială. 

 
II. Mediul juridic concurenţial 
 
Concurenţa este definită ca o confruntare între agenţii economici 

pentru câştigarea şi conservarea clientelei, în scopul rentabilizării propriei 
activităţi3. Fără a ignora caracterul oneros, competitiv, speculativ, din 
raţiuni de prezervare a unui spirit social-economic sănătos şi a ordinii 
publice, afacerile trebuie să se realizeze într-o manieră onestă şi de 

                                                 
1 Stanciu D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 
2009, p. 146. 
2 Mircea N. Costin, Dicţionar de drept internaţional al afacerilor, Editura Lumina Lex, 
Bucureşti, 1996, p. 109; Ion Turcu, Tratat teoretic şi practic de drept comercial, Editura C.H. 
Beck, Bucureşti, 2008, p. 329. 
3 Octavian Căpăţînă, Noţiunea concurenţei comerciale, Revista de drept comercial nr. 1/1992, 
p. 31. 
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cultivare a egalităţii de şansă. Acest deziderat a reclamat crearea unui 
edificiu legislativ care să susţină un mediu concurenţial normal şi să 
configureze un adevărat cod deontologic pentru comercianţi. 

Cadrul juridic concurenţial a fost conceput pe două laturi, cu 
specific distinct, dar strâns legate între ele prin scopurile convergente pe 
care le urmăresc4.  

- Concurenţa comercială normală de piaţă, opusul concurenţei anormale, 
patologice, aceasta din urmă calificată şi sancţionată prin Legea 
concurenţei nr. 21/19965, ale cărei dispoziţii, aparţinând  dreptului 
public, vizează relaţiile dintre comercianţi şi autorităţile publice sau 
raportarea conduitei acestora la imperativele normative ale 
concurenţei normale; 

- Concurenţa loială, ale cărei încălcări sunt reprimate prin Legea nr. 
11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, modificată şi 
completată prin Legea nr. 298/20016. Prevederile interesează, în 
principal, raporturile particulare dintre comercianţi7, reglementarea 
fiind de domeniul dreptului privat, chiar dacă incriminează 
contravenţii sau infracţiuni. 
Săvârşirea în domeniile deschise competiţiei economice a unor 

fapte contrare legii sau uzanţelor cinstite ale activităţii comerciale, în 
scopul captării clientelei unor rivali de pe piaţa relevantă, producându-se 
astfel prejudicii materiale şi/sau morale, prezente sau eventuale, reprezintă 
concurenţa neloială8. Prin art. 2 al Legii nr. 11/1991, aceasta9 primeşte o 
definiţie normativă, fiind „orice act sau fapt contrar uzanţelor cinstite în 
activitatea industrială şi de comercializare a produselor, de execuţie a 
lucrărilor, precum şi de efectuare a prestărilor de servicii”. Coroborat cu 
dispoziţiile art. 1, reiese că actul de concurenţă loial, onest, este cel 

                                                 
4 Octavian Căpăţînă, Dreptul concurenţei comerciale – partea generală, Editura Lumina Lex, 
Bucureşti, 1998, p. 27. 
5 Republicată în Monitorul Oficial nr. 742 din16 august 2005. 
6 Publicată în Monitorul Oficial nr. 313 din 12 iunie 2001. 
7 Potrivit art. 1 din Legea privind combaterea concurenţei neloiale: "comercianţii sunt 
obligaţi să îşi exercite activitatea cu bună credinţă, potrivit uzanţelor cinstite, cu 
respectarea intereselor consumatorilor şi a cerinţelor concurenţei loiale". 
8 Octavian Căpăţînă, Noţiunea concurenţei neloiale, Revista de drept comercial nr. 11/1998, 
p. 6. 
9 În Codul concurenţei neloiale şi abuzive, publicat la 1 martie 1944 de Comitetul 
General al Organizaţiei Comerţului din Franţa, concurenţa neloială este definită ca fiind: 
„Fapta unui comerciant care, cu rea-credinţă, deturnează sau încearcă să deturneze 
clientela, prejudiciind sau intenţionând să prejudicieze interesele unui concurent, prin 
mijloace contrare legii, uzanţelor sau onestităţii profesionale”. 
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întreprins cu bună-credinţă, respectând interesele consumatorilor şi 
uzanţele comerciale cinstite. 

Prezumată în principiu, buna-credinţă rezidă în convingerea 
responsabilă, determinată, substanţială, privind realitatea circumstanţelor 
examinate în vederea stabilirii existenţei sale veridice. Eventuala eroare în 
care s-a aflat nu poate fi reprobată comerciantului care a acţionat 
încredinţat că procedează licit, conform cu angajamentele asumate. 
Efectele bunei-credinţe constau în limitarea sau chiar exonerarea 
răspunderii pentru prejudiciul cauzat. 

 
III. Acte şi fapte de concurenţă neloială 
 
Lezarea loialităţii în afaceri se manifestă sub forma unor 

comportamente şi procedee neoneste, clasificate de o parte semnificativă a 
doctrinei în patru categorii: confuzia, denigrarea, dezorganizarea şi 
acapararea agresivă a clientelei. 

 
1. Confuzia 
Cel mai frecvent act de concurenţă neloială este cel prin care un 

comerciant exploatează reputaţia pe piaţă a unei întreprinderi concurente, 
tinzând să se confunde cu aceasta, fie prin utilizarea denumirii ori 
semnelor distinctive, fie prin imitaţia servilă a produselor unui concurent 
sau prin orice alt act destinat să creeze confuzie cu produsele sau 
activitatea acestuia10.  

În fapt, un comerciant este tentat, în mod natural, să dorească să 
profite de succesul rivalului său, cauzând confuzie în rândul clienţilor. Ca 
urmare, aceştia se înşală în legătură cu identitatea celui cu care tratează sau 
în privinţa originii produselor achiziţionate11.  

Legea nr. 11/1991 enumeră modalităţile, incriminate ca infracţiuni, 
care pot crea confuzie:  

- Folosirea unei firme, invenţii, mărci, indicaţii geografice, unui 
desen sau model industrial, unor topografii ale unui circuit 
integrat, unei embleme sau unui ambalaj de natură să producă 
confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant (art. 5, lit. a). 
                                                 

10 Giuseppe Ferri, Diritto comerciale, Undicesima edizione, UTET, Torino, 2001, p. 156. 
11 Apărând pe piaţă cu un produs necompetitiv, un comerciant anonim utilizează o marcă 
ce se aseamănă foarte mult („până la confuzie”) cu cea a unui concurent reputat (de ex.: 
Chanel – chanell, Reebok – reabok, Panasonic – panasunic, Moulinex – mulinex, Adidas 
– abidas etc.). În asemenea cazuri, se mizează pe faptul că, în mintea consumatorului, se 
produce involuntar o asociere cu buna calitate a produsului a cărui denumire este imitată. 
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- Producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea 
spre vânzare sau vânzarea unor mărfuri/servicii purtând menţiuni 
false privind brevetele de invenţii, mărcile, indicaţiile geografice, 
desenele sau modelele industriale, topografiile de circuite integrate, 
alte tipuri de proprietate intelectuală cum ar fi aspectul exterior al 
firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, 
mijloacele publicitare şi altele asemenea, originea şi caracteristicile 
mărfurilor, precum şi cu privire la numele producătorului sau al 
comerciantului, în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalţi 
comercianţi şi pe beneficiari (art. 5, lit. g). 
În funcţie de obiectul la care se referă, doctrina apreciază că 

mijloacele de confuzie sunt de două feluri: mijloace care tind să producă în 
mintea consumatorului ideea că întreprinderea, produsele sau serviciile 
sunt sau provin de la concurentul celui care le utilizează şi mijloace care 
tind să creeze doar ideea unei legături între cele două oferte, pentru a 
profita de clientela concurentului12 (rataşarea parazitară13).  

Pentru a fi în prezenţa unui act de concurenţă neloială, practica 
judiciară menţionează numai cerinţa existenţei riscului de confuzie14, ceea ce 
înseamnă că producerea efectivă a acesteia nu este necesară. Potrivit unei 
jurisprudenţe comunitare constante, constituie risc de confuzie 
posibilitatea ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză 
provin de la aceeaşi întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate 
din punct de vedere economic. 

În scopul aprecierii riscului15 se iau în calcul mai mulţi factori: 
întinderea teritorială a protecţiei semnului distinctiv, sfera cumpărătorilor 

                                                 
12 Yolanda Eminescu, Concurenţa neleală, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993, p. 44. 
13 Sunt susceptibile de a crea confuzie în modalitatea rataşării parazitare: afirmaţia în 
materialele publicitare că un produs este de aceeaşi calitate cu produsul cunoscut al unui 
concurent, referirea la faptul de a fi lucrat un timp îndelungat în societatea concurentă 
etc. 
14 Prin Decizia nr. 859 din 12 februarie 2008, Secţia civilă şi de proprietate intelectuală a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a stabilit că, prin folosirea semnului „Frutisima” pentru 
comercializarea de iaurturi, pârâta imită fraudulos marca „Fruttis” aparţinând 
reclamantei, în condiţii susceptibile de a crea un risc de confuzie, incluzând şi riscul de 
asociere pentru consumatori. Pe aceeaşi linie se înscriu şi deciziile nr. 965 din 2 februarie 
2007 şi nr. 1862 din 27 februarie 2007, care consemnează faptul că legea nu impune ca 
semnul folosit de terţ să fie protejat ca marcă în patrimoniul reclamantului, ci, prin 
asemănarea cu marca al cărei titular este reclamantul, să existe riscul inducerii în eroare a 
consumatorului mediu. 
15 Prin hotărârea din 26 martie 2009 în cauza Sunplus Technology Co. Ltd vs. OHIM, 
Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene statuează că, potrivit unei jurisprudenţe 
constante, riscul de confuzie în percepţia publicului în ceea ce priveşte asemănarea 

 
 

211



JURNALUL DE STUDII JURIDICE  
 

eventuali, similitudinea produselor sau proximitatea sectoarelor de 
activitate. Standardul la care se face raportarea este consumatorul cu 
atenţie mijlocie şi impresia generală produsă asupra acestuia16.  

Imitatorul poate fi exonerat prin invocarea a trei justificări: natura 
produsului, banalitatea acestuia şi ipoteza în care imitarea este impusă de 
exigenţe tehnice17. 

 
2. Denigrarea 
Denigrarea constă în afirmarea sau răspândirea, sub orice formă, în 

scop de concurenţă, de fapte privitoare la o altă întreprindere, de natură a-
i prejudicia reputaţia18. Legiuitorul precizează metodele ce tind să 
discrediteze persoana sau produsele ori serviciile concurentului: 
„Comunicarea, chiar făcută confidenţial, sau răspândirea de către un 
comerciant de afirmaţii mincinoase asupra unui concurent sau asupra 
mărfurilor/serviciilor sale, afirmaţii de natură să dăuneze bunului mers al 
întreprinderii concurente (art. 4, lit. d)”.  

Din examinarea textului legal, reiese că denigrarea poate consta în 
afirmaţii publice sau confidenţiale, prin orice mijloc de exprimare, verbal, 
scris sau utilizând imagini. Comunicările confidenţiale ale comerciantului 
sunt licite sub condiţia ca autorul să creadă în veridicitatea acestora. În 
cazul în care ştia sau, în mod rezonabil, trebuia să ştie că ascultătorii săi 
vor dezvălui această comunicare în public, i s-ar putea reproba un act de 
concurenţă neloială.   

Pentru a fi sancţionabile, referirile defăimătoare trebuie să vizeze 
persoana, întreprinderea sau produsele unui concurent (luat individual) sau 
unui grup de concurenţi determinat19 (vizând chiar întreaga profesie), fiind 
necesar ca victima să fie nominalizată, sau, cel puţin, facil de identificat. În 
general, denigrarea este opera unui competitor direct, fiind destinată să 
favorizeze activitatea comercială a autorului, instantaneu ori pe termen 

                                                                                                                     
vizuală, fonetică şi conceptuală a mărcilor trebuie apreciat în mod global, în funcţie de 
impresia generală lăsată de acestea, luând în considerare, în particular, elementele lor 
distinctive şi dominante.   
16 Yolanda Eminescu, Concurenţa..., pp. 46-48. 
17 Emilia Mihai, Dreptul concurenţei, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, pp. 269-270. 
18 Yolanda Eminescu, Concurenţa..., p. 74. 
19 Când denigrarea este colectivă şi vizează un număr mare de concurenţi, nu poate fi 
sancţionată decât dacă este excesivă şi neonestă (de ex.: afirmaţii false cu privire la 
conţinutul de substanţe chimice periculoase al legumelor recoltate dintr-o anumită zonă a 
ţării).   
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mediu sau lung, dar nici cea provenind de la un neconcurent nu este 
deasupra oricărui reproş.    

Deşi debutează prin critici sistematice al căror scop este 
discreditarea unui comerciant, promovând interesele concurentului său, 
denigrarea se distinge de acestea. În virtutea libertăţii la opinie, este 
recunoscut şi acceptat dreptul la critică, exercitarea sa corectă fiind 
tributară anumitor limite: să fie obiectivă, neutră şi dezinteresată. În 
schimb, lezarea concurenţei loiale se menţine, chiar dacă s-ar constata că 
afirmaţiile formulate asupra concurenţilor sunt fondate. Spre deosebire de 
calomnie, în cazul denigrării proba verităţii nu este exonerantă.  

Credibilitatea denigrării depinde de subiectul care o receptează, 
folosindu-se acelaşi standard ca în cazul confuziei, cel al consumatorului 
cu atenţie mijlocie. Nu este necesar ca denigrarea să fie expresă, ea poate fi 
şi implicită, atât timp cât este suficient de clară şi transparentă20.   

Forme indirecte de propagare a denigrării sunt reprezentate de 
publicitatea comparativă şi publicitatea superlativă.  

Publicitatea comparativă este cea care identifică explicit sau implicit 
un concurent ori bunuri sau servicii oferite de acesta, în general selectate 
în aşa fel încât comparaţia să îl avantajeze pe autor. Legea nr. 158/2008 
privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă21 autorizează 
utilizarea celei comparative, precizând expres condiţiile cumulative pe care 
trebuie să le îndeplinească: a) nu este înşelătoare; b) compară bunuri sau 
servicii care răspund aceloraşi nevoi ori sunt destinate aceloraşi scopuri; c) 
compară, în mod obiectiv, una sau mai multe caracteristici esenţiale, 
relevante, verificabile şi reprezentative ale respectivelor bunuri ori servicii, 
care pot include şi preţul22; d) nu discreditează sau denigrează mărcile, 
denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii, activităţi ori 
situaţia unui concurent; e) în cazul produselor cu denumire de origine, se 

                                                 
20 Conform jurisprudenţei franceze, există denigrare în faptul de a face o publicitate 
prematură acţiunilor judiciare intentate împotriva unui concurent sau chiar unei hotărâri 
judecătoreşti nedefinitive, oricare ar fi rezultatul procesului. În schimb, expedierea către 
clienţi a unei circulare ce îi avertizează cu privire la riscurile unei contrafaceri constituie 
doar o modalitate legitimă de a preveni clientela, în special dacă este redactată în termeni 
moderaţi şi rezonabili. Aceeaşi circulară, trimisă unor distribuitori ai concurentului, 
reprezintă un act de denigrare dacă nu a fost intentată nicio acţiune în contrafacere. 
21 Publicată în Monitorul Oficial nr. 559 din 24 iulie 2008. 
22 Într-o decizie foarte cunoscută, Curtea de casaţie franceză a afirmat că „nu este ilicită o 
publicitate care se  limitează la compararea preţurilor cu care sunt vândute două produse 
identice, în aceleaşi condiţii, de către comercianţi diferiţi, deoarece contribuie astfel la 
asigurarea transparenţei unei pieţe supuse concurenţei”. De altfel, publicitatea 
comparativă este autorizată în Franţa prin legea 92-60/08-01-1992. 
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referă, în fiecare caz, la produse cu aceeaşi denumire; f) nu profită în mod 
neloial de reputaţia unei mărci, a unei denumiri comerciale sau a altor 
semne distinctive ale unui concurent ori a denumirii de origine a 
produselor concurente; g) nu prezintă bunuri sau servicii ca imitaţii ori 
reproduceri ale bunurilor sau serviciilor purtând o marcă ori o denumire 
comercială protejată; h) nu creează confuzie între comercianţi, între cel 
care îşi face publicitate şi un concurent sau între mărci, denumiri 
comerciale, alte semne distinctive, bunuri ori servicii ale celui care îşi face 
publicitate şi cele ale unui concurent.   

Publicitatea superlativă (hiperbolică) încearcă să acrediteze ideea, lipsită 
de obiectivitate, că produsul propriu este singurul care posedă o calitate 
specifică sau anumite merite, implicit discreditând produsul concurentului 
(de ex.: cafeaua decofeinizată X este singura care nu dăunează sănătăţii)23. 
În schimb, este legală afirmarea, generică şi inofensivă, a superiorităţii 
produselor proprii (publicitatea laudativă), deşi nu este întotdeauna uşor 
de observat linia de frontieră cu publicitatea înşelătoare24, care induce în 
eroare pe cel căruia îi este destinată sau care o recepţionează, lezând astfel 
interesul consumatorului sau al unui concurent. 

 
3. Dezorganizarea 
Dezorganizarea constă în destabilizarea activităţii unui comerciant 

rival. Acest act de concurenţă neloială se poate realiza în următoarele 
ipoteze:  

- Oferirea serviciilor de către salariatul exclusiv al unui comerciant 
unui concurent ori acceptarea unei asemenea oferte (art. 4, lit. a);    

- Divulgarea, achiziţionarea sau folosirea unui secret comercial25 de 
către un comerciant sau un salariat al acestuia, fără 

                                                 
23 Gian Franco Campobasso, Diritto comerciale. Diritto dell'impresa, 4a Edizione, UTET, 
Torino, 2003, p. 249-250. 
24 În sensul Legii nr. 158/2008, publicitatea înşelătoare semnifică publicitatea care, în orice 
mod, inclusiv prin modul de prezentare, induce sau poate induce în eroare persoanele 
cărora li se adresează ori care iau contact cu aceasta, şi care, din cauza caracterului 
înşelător, poate afecta comportamentul economic al acestora sau care, din acest motiv, 
prejudiciază ori poate prejudicia un concurent. 
25 Potrivit art. 11 lit. b) din Legea nr. 11/1991, constituie secret comercial informaţia care, în 
totalitate sau în conexarea exactă a elementelor acesteia, nu este în general cunoscută sau 
nu este uşor accesibilă persoanelor din mediul care se ocupă în mod obişnuit cu acest gen 
de informaţie şi care dobândeşte o valoare comercială prin faptul că este secretă, iar 
deţinătorul a luat măsuri rezonabile, ţinând seama de circumstanţe, pentru a fi menţinută 
în regim de secret; protecţia secretului comercial operează atâta timp cât condiţiile 
enunţate anterior sunt îndeplinite. 
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consimţământul deţinătorului legitim al respectivului secret 
comercial şi într-un mod contrar uzanţelor comerciale cinstite (art. 
4, lit. b);    

- Oferirea, promiterea sau acordarea – mijlocit sau nemijlocit – de 
daruri ori alte avantaje salariatului unui comerciant sau 
reprezentanţilor acestuia, pentru ca, prin purtare neloială, să poată 
afla procedeele sale industriale, pentru a cunoaşte sau a folosi 
clientela sa ori pentru a obţine alt folos pentru sine ori pentru altă 
persoană în dauna unui concurent (art. 4, lit. f). 
 
4. Acapararea agresivă a clientelei 
În această categorie de acte de concurenţă sunt cuprinse: actele de 

deturnare a clientelei, actele de acaparare a clientelei prin oferirea de 
avantaje, actele de acaparare agresivă a clientelei prin falsa publicitate. 

- Deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legăturilor stabilite 
cu aceasta în cadrul funcţiei deţinute anterior la acel comerciant 
(art. 4, lit. g). 

- Actele de acaparare a clientelei prin oferirea de avantaje, de exemplu 
încheierea de contracte prin care un comerciant asigură predarea 
unei mărfi sau executarea unor prestaţii în mod avantajos, cu 
condiţia aducerii de către client a altor cumpărători cu care 
comerciantul ar urma să încheie contracte asemănătoare (art. 4, lit 
c);  

- Actele de acaparare agresivă a clientelei printr-o falsă publicitate prin 
comunicarea sau răspândirea în public de către un comerciant de 
afirmaţii asupra întreprinderii sale sau activităţii acesteia, menite să 
inducă în eroare şi să îi creeze o situaţie de favoare în dauna unor 
concurenţi (art. 4, lit. e). 
IV. Sancţionarea actelor sau faptelor de concurenţă 

neloială 
 
Dreptul la reparaţie al comerciantului asupra căruia s-a exercitat un 

act sau fapt de concurenţă neloială, ca şi obligaţia de dezdăunare ce revine 
autorului acestuia, se examinează în cadrul răspunderii civile. Cumulat cu 
aceasta, pot fi angajate şi alte feluri de răspundere: răspunderea 
administrativă (în principal, contravenţională), răspunderea profesională 
(care limitează sau exclude exerciţiul calităţii de comerciant sau al unui 
anumit comerţ) şi răspunderea penală. 
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1. Răspunderea civilă 
Exercitarea abuzivă sau excesivă a unor acte de concurenţă atrage 

răspunderea civilă delictuală, în temeiul art. 998 şi urm. Cod civil. Prin 
acţiunea în concurenţă neloială, reclamantul solicită instanţei competente 
obligarea pârâtului – autorul/autorii actelor de concurenţă neloială – să 
înceteze sau să înlăture actul, să restituie documentele confidenţiale 
însuşite în mod ilicit de la deţinătorul lor legitim şi, după caz, să plătească 
despăgubiri pentru daunele pricinuite (art. 6, Legea nr. 11/1991). În caz de 
urgenţă, măsurile vor putea fi dispuse prin ordonanţă preşedinţială. 

Pentru angajarea răspunderii civile delictuale se cer a fi întrunite 
cumulativ următoarele condiţii: existenţa unui prejudiciu, unei fapte ilicite, 
unui raport de cauzalitate între cele două şi a vinovăţiei celui care a cauzat 
prejudiciul. Opinia dominantă consideră acţiunea în concurenţă neloială o 
acţiune în responsabilitate delictuală de tip special, care nu îşi are temeiul 
în încălcarea unui drept, ci în exerciţiul unui drept, ceea ce îi imprimă o 
serie de trăsături caracteristice26.  

În primul rând, prejudiciul constă în pierderea clientelei, ceea ce 
este, evident, foarte dificil de stabilit, având în vedere natura variabilă a 
acesteia şi multitudinea factorilor care pot influenţa comportamentul 
consumatorilor. De aceea, nu este necesară dovada prejudiciului pentru 
admiterea acţiunii, ci doar pentru obţinerea unor despăgubiri în bani. 
Acestea pot fi cumulate cu reparaţia în natură, constând în restabilirea 
situaţiei anterioare, interzicerea săvârşirii în viitor a actelor de concurenţă 
neloială şi distrugerea materialului care a servit la comiterea acestora 
(semne distinctive, materiale publicitare). În plus, se acceptă posibilitatea 
acordării de daune-interese, chiar şi în cazul unui prejudiciu eventual.  

Fapta ilicită rezultă din procedeele contrare uzanţelor comerciale, 
fiind nu numai acţiunea, dar şi omisiunea, inacţiunea ilicită, neîndeplinirea 
unei activităţi ori neluarea unei măsuri, atunci când acestea trebuiau, 
potrivit legii, să fie întreprinse de către o anumită persoană27.  

O misiune delicată revine instanţelor în privinţa cercetării 
existenţei legăturii de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu. În practică, 
apare tendinţa de a prezuma legătura de cauzalitate, actele de concurenţă 
neloială reflectându-se în scăderea cifrei de afaceri. Or, această concluzie 
nu este mereu întemeiată, deoarece diminuarea volumului de vânzări poate 
proveni, cel puţin în parte, şi din alte cauze.  

                                                 
26 Yolanda Eminescu, Concurenţa..., p. 121. 
27 Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura 
Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 166. 
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Intenţia de a prejudicia un concurent nu este necesară, fiecare 
comerciant fiind responsabil de prejudiciul moral sau material pe care îl 
cauzează, nu doar cu intenţie, ci şi prin neglijenţă sau imprudenţă. De 
exemplu, în materia confuziei asupra firmei comerciale, cel care utilizează 
fără drept numele sau denumirea altui comerciant va fi sancţionat pentru 
concurenţă neloială, chiar dacă probează că a ignorat complet existenţa 
celei legitime. Singurul aspect pe care reclamantul trebuie să îl 
demonstreze este anterioritatea folosinţei firmei în cauză.  

Specificul activităţii comerciale determină solidaritatea răspunderii 
comerciantului şi a salariatului său, care a săvârşit actul de concurenţă 
neloială în exerciţiul atribuţiilor sale, precum şi a persoanelor care au 
cauzat împreună prejudiciul.  

Dreptul la acţiune în concurenţă neloială se prescrie în termen de 
un an de la data la care păgubitul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască 
dauna şi pe cel care a cauzat-o, dar nu mai târziu de 3 ani de la data 
săvârşirii faptei. Instanţa competentă material să soluţioneze această 
acţiune este tribunalul, iar competenţa teritorială este determinată de locul 
săvârşirii faptei sau de sediul pârâtului, în lipsa unui sediu fiind competent 
tribunalul în a cărui rază teritorială se găseşte domiciliul acestuia.   

 
2. Răspunderea contravenţională 
Răspunderea contravenţională este antrenată în cazul încălcării 

prevederilor art. 4. din Legea nr. 11/1991. Sancţiunea constă în amendă, 
stabilită în cuantum fix, ce se aplică de către departamentul de specialitate 
din cadrul Ministerului Finanţelor Publice ce a preluat atribuţiile Oficiului 
de Concurenţă (Direcţia Ajutor de stat. Practici neloiale. Preţuri 
reglementate), fie din oficiu, fie la sesizarea sau plângerea unei părţi 
vătămate ce justifică un interes legitim, fie la sesizarea Camerelor de 
Comerţ şi Industrie. Termenul de prescripţie din această materie este 
termenul general de 3 ani.    

  
3. Răspunderea penală 
Săvârşirea infracţiunii de concurenţă neloială, prevăzută şi 

sancţionată de art. 5 din Legea nr. 11/1991, angajează răspunderea penală 
a autorului acesteia. Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea părţii 
vătămate, la sesizarea Camerelor de Comerţ şi Industrie teritoriale sau a 
altei organizaţii profesionale ori la sesizarea persoanelor împuternicite de 
Direcţia Ajutor de stat. Practici neloiale. Preţuri Reglementate din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice. 
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În doctrina de drept penal, au fost examinate detaliat obiectul, 
subiecţii, latura obiectivă şi subiectivă ale infracţiunii de concurenţă 
neloială28. 

 
A. Obiectul infracţiunii de concurenţă neloială. 
Obiectul juridic special al infracţiunii de concurenţă neloială este 

constituit din relaţiile sociale care apără dreptul comercianţilor la 
concurenţă loială, drept ce  presupune interzicerea folosirii mărcilor de 
fabrică, de comerţ, de servicii, a emblemelor, firmelor, denumirilor sau 
altor menţiuni care atestă provenienţa unui produs, de către un concurent, 
în mod fraudulos. În subsidiar, infracţiunea aduce atingere încrederii 
publicului în autenticitatea mărfurilor şi produselor de pe piaţă, precum şi 
intereselor consumatorilor care sunt înşelaţi, de regulă, în ce priveşte 
calitatea unor produse pe care le cumpără. 

Atunci când există, obiectul material al infracţiunii poate fi 
reprezentat, de exemplu, de un produs, industrial sau agricol, care poartă 
denumiri de origine sau indicaţii de provenienţă false. Pentru a putea 
constitui obiect material al infracţiunii de concurenţă neloială, produsele 
trebuie să fie asemănătoare sau chiar identice cu cele originale. Un produs 
autentic poartă de regulă o marcă, menţiuni cu privire la brevetul de 
invenţie în baza căruia a fost realizat, numele sau denumirea unui 
comerciant, o emblemă, un anumit ambalaj în care se comercializează sau 
alte menţiuni care îl individualizează.  

B. Subiecţii infracţiunii. 
Subiectul activ al infracţiunii este, de regulă, un comerciant, noţiune 

ce include atât persoane fizice, cât şi juridice. În sistemul de drept penal 
românesc, persoana juridică nu poate fi subiect activ al unei infracţiuni, de 
aceea, în cazul săvârşirii unor fapte de concurenţă neloială, răspunderea 
penală revine persoanelor fizice care au fost implicate direct sau indirect. 
Nu are nicio relevanţă împrejurarea că fapta este săvârşită de un cetăţean 
român, un cetăţean străin sau de o persoană fără cetăţenie. Alături de 
comerciant, subiect activ poate fi şi o persoană din cadrul unei autorităţi 
publice, precum şi o persoană împuternicită de deţinătorii legitimi ai 
secretelor comerciale pentru a-i reprezenta în faţa autorităţilor publice. 

Participaţia este posibilă sub toate formele sale, pentru instigator 
sau complice neinstituindu-se vreo cerinţă specială. 

                                                 
28 Costică Voicu, Alexandru Boroi, Ioan Molnar, Mirela Gorunescu, Sorin Corlăţeanu, 
Dreptul penal al afacerilor, Ediţia 4, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, pp. 557-571. 
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Subiectul pasiv principal este comerciantul, indiferent de forma 
juridică sub care îşi desfăşoară activitatea, de natura capitalului (de stat, 
privat sau mixt), care a fost prejudiciat în interesele sale prin actul sau 
fapta de concurenţă neloială. Subiect pasiv secundar poate fi beneficiarul 
produsului sau serviciului în raport de care s-a comis fapta de concurenţă 
neloială. Subiect pasiv poate fi şi o persoană fizică sau juridică dintr-o ţară 
care a ratificat Convenţia Uniunii de la Paris pentru protecţia proprietăţii 
industriale.  

 
C. Latura obiectivă şi subiectivă 
Elementul material al laturii obiective este alternativ, infracţiunea 

de concurenţă neloială putând fi săvârşită prin oricare din modalităţile 
prevăzute de lege.  

Din punct de vedere subiectiv, concurenţa neloială se săvârşeşte cu 
intenţie directă, calificată prin scop. Scopul este inducerea în eroare a 
celorlalţi comercianţi şi a beneficiarilor, făptuitorul urmărind să îşi extindă 
clientela, deşi produsele sunt inferioare calitativ faţă de cele pe care le 
imită. Există şi opinia că intenţia poate fi indirectă. Indiferent dacă intenţia 
este directă sau indirectă, este necesar să se facă dovada relei-credinţe a 
comerciantului pârât.  

 
V. Concluzii 
 
Valoarea fondului de comerţ depinde de exploatarea sa efectivă şi 

profitabilă, de dezvoltarea activităţii şi, nu în ultimul rând, de clientelă29. 
Dimensiunea, anvergura şi frecvenţa acesteia sunt influenţate de o serie de 
factori: localizarea fondului de comerţ, competenţele profesionale, 
pregătirea şi comportamentul comerciantului şi ale personalului acestuia, 
calitatea şi varietatea produselor sau serviciilor, conjunctura economică 
(fondul de comerţ poate depinde de situaţia economică a ţării), 
concurenţa, psihologia consumatorilor etc. 

Primând libertatea individuală, titularul unui fond de comerţ nu 
deţine nicio modalitate legală de a conserva clientela împotriva voinţei 
sale. Spre deosebire de situaţia celorlalte elemente incorporale, 
comerciantul nu dispune de un drept de proprietate exclusivă („drept de 
clientelă”), întrucât nu deţine monopol asupra clientelei şi este permanent 

                                                 
29 Ioana Popa, Manuela Niţă, Ilioara Genoiu, Attracting, maintaining and expanding the 
customers – fundamental purpose of goodwill, în European Integration - Realities and 
Perspectives, vol. 5, Editura Universitară Danubius, Galaţi, 2010, p. 138-146. 
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expus riscului ca aceasta să îl abandoneze. Totuşi, se acceptă existenţa 
unui drept incorporal şi, corelativ, instituirea unei duble obligaţii. Pe de o 
parte, se confirmă posibilitatea comerciantului de a-l apăra împotriva 
concurenţilor săi, cărora le revine obligaţia de a nu acapara agresiv 
clientela, ci doar prin mijloace licite şi loiale (publicitatea sau tehnicile de 
marketing). 

Cea de-a doua obligaţie, de a nu face concurenţă cumpărătorului 
sau locatarului, incumbă vânzătorului, respectiv locatorului unui fond de 
comerţ. De obicei, această obligaţie specială este stipulată în contract sub 
forma clauzei de neconcurenţă, nerespectarea sa atrăgând răspunderea 
civilă contractuală. În acest caz, pentru a obţine eventuale despăgubiri, 
cumpărătorul nu trebuie să facă dovada vreunui prejudiciu, ci este 
suficient să probeze desfăşurarea de către vânzător a unei activităţi 
comerciale de acelaşi gen, care este de natură să atragă clientela fondului 
de comerţ înstrăinat30.  

În practică, pentru a contracara ameninţările care vizează clientela 
sau fondul de comerţ în întregime, se apelează la acţiunile în concurenţă 
neloială. Acestea sunt utilizate doar în subsidiar în ipoteza în care anumite 
elemente pot fi protejate, alternativ sau cumulativ, graţie drepturilor de 
proprietate industrială care le conferă fie un monopol de exploatare 
(brevetele de invenţie), fie un monopol de utilizare (firma, emblema, 
marca). În literatura franceza de specialitate, se consideră că între aceste 
două modalităţi de protecţie a fondului de comerţ există legături 
complexe. Drepturile de proprietate industrială sunt utilizate la apărarea 
împotriva unor forme de concurenţă neloială (contrafacerea sau imitaţia 
abuzivă), dar, pe de altă parte, aceleaşi drepturi pot fi întrebuinţate ca 
paravan al antantelor sau abuzurilor de poziţie dominantă, tehnologică sau 
financiară31. 

                                                 
30 Stanciu D. Cărpenaru, Tratat..., p. 147. 
31 Michel de Juglart şi Benjamin Ippolito, Traité de droit commercial, 4ème édition, tome 
premier (Paris: Editura Montchrestien, 1998), p. 574. 
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I. Introducere 
 
Elaborarea unui cadru juridic uniform, adecvat operaţiunilor de 

comerţ care implică schimburi de produse, servicii sau valori ce 
interesează economia mai multor state, reprezintă o preocupare 
permanentă pentru statele comunităţii internaţionale. 

În ansamblul clauzelor unui contract comercial, un loc deosebit de 
important îl ocupă componenta financiară a acestuia, care se referă în 
principal la mijlocul de plată utilizat, modul de evitare sau de atenuare a 
riscurilor valutare, modalitatea de plată (de decontare) şi garantarea 
îndeplinirii întocmai a obligaţiilor asumate. 

Un sistem financiar internaţional solid, este necesar pentru a 
susţine dinamismul comerţulului internaţional, în timp ce, o circulaţie 
fluidă a fluxurilor comerciale ajută la reducerea riscului de dezechilibru de 
plăţi şi de evitare a crizelor financiare. În acest sens, FMI1 şi OMC2 
instituţii cu activităţi complementare, lucrează împreună pentru a asigura 
un sistem solid de comerţ internaţional şi de plăţi, care este deschis 
aplicării în toate ţările participante. 

Datorită amplificării schimburilor comerciale internaţionale şi 
implicit a tranzacţiilor financiare, modalităţile şi tehnicile de plată utilizate 
în comerţul internaţional, s-au diversificat continuu în funcţie de evoluţiile 
ce au avut loc în cadrul economiei mondiale. 

Anii 1930 şi 1931 au constituit pentru instrumentele de plată paşi 
uriaşi în realizarea unui drept uniform la nivel mondial, chiar dacă 
rezultatul conferinţelor internaţionale nu a fost pe măsura aşteptărilor 
statelor participante. 

Succesul acestor conferinţe internaţionale a constat şi în crearea 
unor reguli uniforme privind conflictele de legi în materie de cambie, bilet 
la ordin şi cec. 

                                                 
1 FMI (Fondul Monetar International) este o organizatie internatională cu 184 de tari 
membre, care funcţioneaza pentru a asigura stabilitatea in sistemul monetar si financiar 
international. Mandatul FMI include facilitarea expansiunii si cresterii echilibrate a 
comertului international, promovarea stabilitatii schimburilor, si ofera posibilitatea de a 
corecta problemele balantelor de plati nationale. FMI a fost infiintat in 1945. 
2 OMC (Organizatia Mondiala a Comertului) este o organizatie internatională cu 149 de 
tari membre care se ocupa cu normele ce reglementeaza comertul intre natiuni. OMC 
functioneaza pentru a sprijini o buna circulaţie, predictibilitate si libertate a comertului 
international, si ofera tarilor un mod constructiv si echitabil pentru solutionarea litigiilor 
pe probleme de comert. OMC a fost infiintata in 1995, succedand Acordul General 
pentru Tarife si Comert (GATT), din 1947 
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Astfel, odată cu semnarea Convenţiei de la Geneva 1930 
cuprinzând legea uniformă asupra cambiilor şi biletelor la ordin a fost 
semnată şi Convenţia pentru reglementarea unor conflicte de legi în materie de cambie 
şi bilet la ordin. 

De asemenea şi în privinţa cecului, au fost adoptate în 1931 la 
Geneva, două convenţii, Convenţia cuprinzând legea uniformă asupra 
cecului şi Convenţia privind reglementarea unor conflicte de legi în materie de cec. 

Convenţiile adopate nu au reuşit să suprime total conflictele de legi 
în materie de cambie, bilet la ordin şi cec, datorită faptului că experţii 
statelor participante nu au căzut de acord asupra tuturor problemelor, 
preferând să le lase nesoluţionate. 

Mai mult, ambele convenţii sunt însoţite de Anexa II prin care se 
lasă în competenţa legilor naţionale unele aspecte ce pot constitui obiectul 
rezervelor pe care statele le pot formula, derogând astfel de la Legea 
Uniformă. 

Convenţiile destinate să reglementeze conflictele de legi au 
încercat să uniformizeze prin reguli comune, soluţiile unora dintre 
conflictele de legi, inerente diferenţelor de reglementări ale legislaţiilor 
naţionale, ca urmare a rezervelor formulate de convenţii. 

Deoarece Convenţiile încheiate la Geneva în 1930 şi 1931 nu au 
reuşit o unificare totală în materia instrumentelor de plată, conflictele de 
legi referitoare la cambie, bilet la ordin şi cec se  vor rezolva, chiar de către 
statele care au ratificat aceste convenţii, pentru tot ceea ce depăşeşte 
reglementarea lor, după dreptul comun al conflictelor de legi în materie de 
titluri de credit, adică dreptul internaţional privat3. 

De asemenea, trebuie reţinut că aceste convenţii privind 
reglementarea unor conflicte de legi se aplică doar statelor contractante în 
raporturile dintre ele. Sunt deci excluse de la dispoziţiile ei, conflictele de 
legi privind raporturile dintre două state nesemnatare sau dintre un stat 
semnatar şi altul nesemnatar. 

În Marea Britanie, regulile aplicabile conflictului de legi sunt atât 
cele cu caracter special din B.E.A (secţiunea 72), cât şi regulile aplicabile 
contractelor în general.4 

În România, ca stat nesemnatar al Convenţiilor de la Geneva, ce 
are adoptate Legile nr. 58/1934 şi 59/1934 privind cambia şi biletul la 

                                                 
3 Patrascanu, P.V., Sachelarie, O., Titlurile de credit in comerţul internaţional, Editura Scrisul 
romanesc, Craiova, 1975, pp. 28-30 
4 Statutele Dominionului urmeaza in mod substantial aceleasi reguli, astfel: in Australia , 
sectiunea 77; in Canada, sectiunile de la 160 la 164; Noua Zeelanda sectiunea 72, si in 
Africa de Sud, secţiunea 70; 
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ordin respectiv cecul, instanţele judecătoreşti au soluţionat asemenea 
conflicte de legi în baza principiilor de drept internaţional privat5 . 

Acest lucru s-a întâmplat până la apariţia Legii nr. 105/1992 cu 
privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, 
publicată în Monitorul Oficial nr.145/01.10.1992, ce viza soluţionarea 
conflictelor de legi provocate de elementele de extraneitate din raporturile 
juridice. În acest sens, în legea menţionată era consacrat un capitol special, 
cap. IX, cambiei, biletului la ordin şi cecului. 

Odată cu intrarea în vigoare a legii 287/2009 privind Codul civil6, 
conflictele de legi privind cambia, biletul la ordin şi cecul sunt 
reglementate în Titlului II, capitolul VII din lege.  

 
II. Legea aplicabilă cambiei şi biletului la ordin  
 
Întrucât cambia internaţională presupune existenţa unui element 

de extraneitate în conţinutul său şi pentru că fiecare angajament cambial 
va fi cârmuit de propria sa lege, de cele mai multe ori în asemenea situaţie 
se poate naşte un conflict de legi. 

Dificultăţile pe care le regăsim în soluţionarea acestui conflict de 
legi, constau în diferenţele de reglementare a cambiei de la un sistem de 
drept la altul. 

De altfel şi existenţa celor două mari sisteme de drept cambial, 
confirmă aceste diferenţe de reglementare, nereuşindu-se până în prezent 
să se creeze un drept uniform la nivel mondial.  

Pornind  de la definirea internaţionalităţii unui  raport juridic, ce 
constă în prezenţa unui element străin, internaţional, de extraneitate care 
prin apariţia sa  determină supunerea acestui raport juridic la cel puţin 
două sisteme de drept diferite, putem determina elementele internaţionale 
ale cambiei.  

                                                 
5 Patrascanu, P.V., Sachelarie, O., Titlurile de credit in comerţul internaţional, Editura Scrisul 
romanesc, Craiova, 1975, p. 31. In materie de drept cambial se aplica principiul general 
de drept international privat, potrivit caruia pentru rezolvarea conflictelor de legi trebuie 
facuta, in primul rand, calificarea naturii actului asupra caruia s-a nascut conflictul, 
conform lui lex fori. Instanta de judecata va stabili mai intai daca o cambie sau un bilet la 
ordin emis in strainatate corespunde definitiei acestor titluri, care este comuna in toate 
tarile, oricare ar fi forma lor, fara a fi necesar sa cuprinda toate cerintele formale 
prevazute de lex fori. Dupa aceasta etapa se va stabili legea competenta pentru rezolvarea 
conflictului de legi.  
6 republicată în Monitorul Oficial nr.505/15.07.2011 
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Internaţionalitatea, în general, este definită atât în sistemele de 
drept  naţionale cât şi în convenţiile internaţionale. 

În materie cambială, internaţionalitatea este definită în Convenţia 
Naţiunilor Unite privind cambiile internaţionale şi biletele la ordin 
internaţionale (New York 1988). Chiar dacă convenţia nu este intrată în 
vigoare şi are doar un caracter opţional reţinem art.2 ce defineşte cambia 
internaţională ,,ca fiind o cambie care desemnează cel puţin două din 
locurile de mai jos şi indică faptul  că cel puţin două sunt situate în state 
diferite: 

a. Locul unde cambia este trasă ; 
b. Locul indicat alături de semnătura trăgătorului ; 
c. Locul indicat alături de numele trasului ; 
d. Locul indicat  alături de numele beneficiarului ; 
e. Locul plăţii, cu condiţia ca locul unde cambia este trasă şi locul 

plăţii, să fie precizate pe cambie şi să fie situate într-un stat contractant”. 
Stabilirea caracterului internaţional al cambiei este în funcţie de 

îndeplinirea condiţiilor prevăzute în articolul 2. pct.1. Acest caracter îl 
determină trăgătorul, neputând fi modificat de semnatarii ulteriori. Astfel, 
o cambie care iniţial avea caracter naţional îşi păstrează acest caracter, 
chiar dacă ulterior pe perioada existenţei sale, apare un element de 
extraneitate (de ex. fie datorită girării sale, fie prin apariţia unui 
intervenient de onoare sau indicat la nevoie, sau a garantării sale) care face 
ca raportul juridic respectiv să poată fi reglementat de cel puţin două 
sisteme de drept7. 

O cambie este internaţională când cel puţin două din locurile 
indicate pe cambie sau cel puţin doi dintre semnatarii cambiali se află pe 
teritorii statale diferite, deci se poate supune acest raport juridic cambial la 
cel puţin două sisteme de drept. 

Dacă cel puţin două dintre părţi : trăgător, tras, beneficiar, giratar, 
avalist,  intervenient, au sediul sau domiciliul pe teritorii diferite, suntem în 
prezenţa  unei cambii internaţionale. 

De asemenea, dacă locul plăţii, al acceptării, este  indicat pe 
teritoriul unui alt stat decât cel al emisiunii, suntem în prezenţa unei 
cambii internaţionale. 

Modul de definire a cambiei internaţionale  diferă de la o ţără la 
alta, chiar dacă prevederile  au un suport comun8. 

                                                 
7 Cristea, S.L., Cambia in dreptul comparat, Editura. Lumina Lex, Bucuresti, 2001, p.40; 
8 Adica existenta unui element de extraneitate in raportul juridic cambial; de exemplu in 
Marea Britanie ( Bills of Exchange Act s.4(1)) este considerata o cambie ca fiind interna 

 
 

227



JURNALUL DE STUDII JURIDICE  
 

Emiterea unei cambii internaţionale ridică numeroase probleme şi 
în acest sens vom încerca să analizăm o parte din acestea. 

În literatura de specialitate, s-a pus în discuţie, având în vedere că 
efectele de comerţ încorporează o serie de angajamente cambiale distincte 
şi succesive, dacă, în caz de conflict de legi este aplicabilă o singură lege, 
având ca temei principiul unităţii de statut al obligaţiilor contractuale în 
dreptul internaţional privat sau se aplică mai multe legi, fiecare obligaţie 
cambială având legea sa proprie. 

În acest sens la nivel internaţional s-au conturat două soluţii  
principale:  

a. Soluţia monistă conform căreia indiferent de numărul 
semnatarilor cambiali, angajamentele se raportează la o datorie unică ce 
trebuie achitată de trăgătorul cambiei. Prin semnarea titlului se realizează o 
interdependenţă şi se formează un complex cauzal care este privit ca un 
“tot” şi trebuie supus aceluiaşi regim9.  

b. Soluţia pluralistă sau teza pluralităţii legilor aplicabile, conform 
căreia fiecare obligaţie cambială are legea sa proprie . 

Având o sferă de aplicare mai restrânsă, teza monistă aduce ca 
argument, bazâdu-se pe interesul practic al acesteia, faptul că aplicându-se 
o singură lege întregului complex cambial, se consideră că este mai uşor a 
se verifica îndeplinirea condiţiilor de către obligaţii cambiali şi ar asigura o  
mai bună circulaţie a titlului. 

Soluţia pluralistă combate susţinerile moniste, arătând că fiecare 
obligaţie cambială este guvernată de legea sa proprie. Astfel se observă cu 
uşurinţă intenţia părţilor implicate în angajamentele cambiale (trăgător, 
tras, beneficiar, girant, avalist) de a se conforma legii aplicabile 
angajamentului propriu, cunoscută de ei. 

                                                                                                                     
atunci cand: cambia este trasa si platita in Insulele Britanice; cambia este trasa in 
interiorul Insulelor Britanice asupra unor persoane rezidente acolo. Orice alta cambie 
este o cambie internaţionala (straina ). Spre exemplu: cambie interna - Cambia este trasa 
in Londra, asupra unui comerciant din Paris, platibila in Londra; sau cambia este trasa in 
Liverpool, asupra unei persoane care este rezidenta in Londra, platibila in Paris -; cambie 
externa -Cambia este trasa in Londra asupra unei persoane care este rezidenta in Paris. 
Ea este platibila in Paris ; sau cambia este trasa in Paris asupra unui comerciant din 
Londra. Ea este platibila in Londra. A se vedea in acest sens, 
A.G.Guest,C.B.E,Q.C.,M.A., (1991), Chalmers and guest on bills of exchange, cheques and 
promissory notes, Editura.London Sweet&Maxwell,1991, p.37; 
9 Patrascanu, P.V., Sachelarie, O., Titlurile de credit in comerţul internaţional, Editura Scrisul 
romanesc, Craiova, 1975, p. 77. Autorii analizeaza cele doua solutii, intitulandu-le 
sistemul independenţei angajamentelor cambiale si sistemul interdependentei 
angajamentelor cambiale. 
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Mergând pe argumentele tezei moniste şi aplicând o singură lege, 
s-ar încălca principiile dreptului cambial care leagă fiecare obligaţie 
cambială de voinţa semnatarului, căreia aceasta îi dă expresie. 

Fiecare debitor cambial trebuie să cunoască la ce se angajează prin 
semnătură cambială. Fiindu-i aplicabilă o lege străină, aceasta s-ar putea să 
nu concorde cu voinţa (intenţia) sa. 

De asemenea, susţinătorii tezei pluraliste, arată că se îngreunează 
circulaţia internaţională a cambiei prin aplicarea unei legi pe care 
semnatarii cambiei o consultă cu dificultate, neavând-o la îndemână. 
Aceeaşi este situaţia în care se alege o lege străină pentru toate părţile, 
pentru a reuni în mod artificial angajamentele distincte. 

Legea 287/2009 (de altfel ca şi Legea 105/1992) adoptă soluţia 
conflictuală pluralistă, pentru fiecare obligaţie cambială aplicându-se  legea 
locului subscrierii titlului, adică “lex loci actus”. 

Putem spune că aceasta este regula, pentru că în anumite situaţii de 
excepţie, se aplică şi soluţia conflictuală monistă, aşa cum regăsim în textul 
legii 287/2009 la art.2.649 (privind termenele pentru  exercitarea acţiunii 
de regres) şi art.2.652 (privind posibilitatea posesorului cambiei de a 
dobândi creanţa care a dat loc emisiunii titlului), aplicându- se legea locului  
emisiunii titlului10. 

De asemenea, legea locului plăţii conform soluţiei conflictuale 
moniste,  se aplică  pentru marea majoritate a aspectelor  privind plata 
titlului. 

Înainte de a analiza instituţiile cambiei din punct de vedere al 
conflictului de legi, este necesar a stabili11 care este legea aplicabilă “relaţiei 
dintre titlu de valoare şi raportul fundamental corespunzător”, având în 
vedere că pentru cele două raporturi se aplică soluţii conflictuale diferite. 

În acest sens, doctrinarii au ridicat problema legii aplicabile în 
cazul în care  prin emiterea sau transmiterea titlului de valoare intervine 
sau nu o novaţie a raportului extracambial (raportul fundamental) sau 
altfel spus, a legii aplicabile efectelor, pe care le provoacă emiterea cambiei 
asupra raportului juridic fundamental. 

Până la apariţia legii 105/1992, doctrina şi practica arbitrală au 
hotărât că se va aplica cumulativ “atât legea raportului fundamental cât şi 

                                                 
10 Sitaru, D.A., Drept International Privat- Tratat, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001, 
p.436; 
11Capatana, O., Stefanescu, B., Tratat de drept al comerţului internaţtonal, Editura. Academiei, 
1985, p.128; Sitaru, D.A., Drept International Privat- Tratat, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 
2001, p.420; 
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legea titlului de valoare”12, iar între aceste două legi, când soluţiile nu 
concordă (doar una admiţând supravieţuirea raportului fundamental) se va 
aplica legea care va duce la stingerea raportului fundamental (creanţei 
originale), în pofida legii care  admite existenţa în continuare a raportului 
iniţial. 

În concordanţă cu soluţia arătată este şi legea 287/2009 (asemenea 
legii 105/1992), care în art.2.643 dispune: “delegaţia şi novaţia sunt supuse 
legii aplicabile obligaţiei care le formează obiectul”. Corelând acest text cu 
raporturile cambiale, rezultă că novarea raportului fundamental cambial 
este guvernată de legea acestui raport (al creanţei originale). 

Totodată incident în această problemă este şi art.2652 din legea 
287/2009 (care a preluat formularea art.132 din legea 105/1992), care 
prevede că “legea locului unde titlul a fost constituit stabileşte dacă 
posesorul cambiei dobândeşte creanţa care a dat loc emisiunii titlului”. 
Din interpretarea acestui text de lege rezultă că  novaţia ( stingerea 
obligaţiei vechi din raportul fundamental, prin emiterea cambiei şi 
înlocuirea ei cu o obligaţie nouă, rezultată din raportul cambial) este 
supusă legii locului emisiunii titlului de valoare. 

În această situaţie, suntem în faţa unei dualităţi de reglementare: 
textul art.2643 din legea 287/2009 stabileste că se aplică legea raportului 
fundamental iar art. 2652 din legea 287/2009 prevede că se aplică legea 
locului emisiunii titlului de valoare. În acest sens doctrina, consideră că ,, 
se va aplica soluţia cea mai restrictivă, adică cea care admite novaţia (şi 
deci stingerea) raportului fundamental.”13  

 
2.1.  Aplicarea principiului „lex voluntatis” 
 
Norma conflictuală de bază în domeniul obligaţiilor, decurgând 

din actul juridic, are la bază principiul potrivit căruia raporturile 
obligaţionale având un astfel de izvor, sunt supuse legii alese de către părţi 
şi se aplică şi obligaţiilor cambiale 14. 

Totuşi, aşa cum doctrinarii au remarcat, acest principiu nu conferă 
o libertate totală de alegere a legii aplicabile. Conform ,,lex voluntatis” 
opţiunea părţilor este limitată fie în alegerea legii locului emisiunii, (în 

                                                 
12 Capatana, O., Stefanescu, B., Tratat de drept al comerţului internaţtonal, Editura. Academiei, 
1985, p.128, invocandu-se hot. CAB nr.43/06.05.1979 in RREI nr.4/1979, p.602-605. 
13 Sitaru, D.A., Drept International Privat- Tratat, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001, 
p.421; 
14 Stefanescu, B., Rucareanu, I., Dreptul comertului international, Editura Didactica si 
Pedagogica, Bucuresti, 1983, p.347; 
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cazul trăgătorului) sau a legii subscrierii subsecvente a titlului, fie a legii 
executării plăţii15. 

Opţiunea părţilor trebuie să fie expresă sau să rezulte din elemente 
intrinseci titlului, să apară pe însuşi textul cambiei 16, orice altă soluţie fiind 
contrară caracterului literal al titlului de valoare “17 . 

 
Soluţiile aplicabile sistemului de common law 
În dreptul englez, orice angajament asupra unei cambii sau bilet la 

ordin încheiat într-o ţară străină sau când o cambie este o cambie străină, 
conform B.E.A., drepturile şi obligaţiile decurgând din aceasta, sunt 
stabilite făcându-se referire la legea străină. 

În Regatul Unit, în caz de conflict de legi, se aplică atât regulile 
generale specifice contractelor, cât şi reguli speciale reglementate de 
B.E.A. 

Statutele Dominionului urmează în mod substanţial aceleaşi reguli 
astfel: în Australia, secţiunea 77; în Canada, secţiunile de la 160 la 164; 
Noua Zeelandă secţiunea 72 şi în Africa de Sud, secţiunea 70.  

 
2.2. Legea aplicabilă condiţiilor de fond ale cambiei  
 
Legea 287/2009, în Titlul II, capitolul I, secţiunea 1- persoana 

fizica- stabileşte regula generală privind legea aplicabilă asupra capacităţii 
semnatarilor cambiali, persoane fizice. Astfel în art. 2572 din lege, se 
prevede ,, starea civilă şi capacitatea persoanei fizice sunt cârmuite de legea 
sa naţională, dacă prin dispoziţii speciale nu se prevede altfel“18. De 
asemenea art. 2580 şi art. 2581, stabilesc legea aplicabilă capacităţii 
persoanei juridice. 

Textele arătate în ambele cazuri, prevăd că legea aplicabilă 
capacităţii semnatarilor cambiali, este legea  naţională a acestora. 

                                                 
15 Sitaru, D.A., Drept International Privat- Tratat, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001, 
p.423; Stefanescu, B., Rucareanu, I., Dreptul comertului international, Editura Didactica si 
Pedagogica, Bucuresti, 1983, p.349; 
16 Stefanescu, B., Rucareanu, I., Dreptul comertului international, Editura Didactica si 
Pedagogica, Bucuresti, 1983, p.349; 
17 Sitaru, D.A., Drept International Privat- Tratat, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001, 
p.423; 
18 textul legii romane corespunde prevederilor Conventiei de la Geneva pentru 
reglementarea unor conflicte de legi in materie de cambie si bilet la ordin 1930 care la 
art.2 alin.1 arata ca: “Capacitatea unei persoane de a se obliga prin cambie sau bilet la 
ordin este determinata de legea sa nationala. Daca aceasta lege nationala declara 
competenta legea unui alt stat, este aplicabila aceasta din urma lege .” 
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O reglementare distinctă, specială, o regăsim în art. 2647 din 
Codul civil, care prevede că ,,incapabilul (potrivit legii sale naţionale) se 
obligă valabil prin semnarea unei cambii, dacă aceasta a fost dată într-un 
stat a cărui lege internă îl consideră capabil pe subscriitor”. 

Textul art.2647 (ce preia art.127 din Legea 105/1992) corespunde 
întocmai cu art. 2 alin.2 din Convenţia de la Geneva (1930), privind 
reglementarea unor conflicte de legi în materie de cambie şi bilet la ordin. 

În ceea ce priveşte celelalte condiţii de fond - consimţământul, 
obiectul, cauza, în lipsa unei reglementări speciale, se va aplica teza 
pluralistă conform căreia fiecare obligaţie cambială este guvernată de  
propria sa lege. 

În acest sens se va face aplicarea principiului ,,lex voluntatis” 
conform voinţei părţilor şi în subsidiar, dacă părţile nu au optat, se va 
aplica legea locului unde obligaţia respectivă a luat naştere19. 

Secţiunea 72 din legea engleză nu conţine prevederi speciale care 
să determine ce lege este aplicabilă capacităţii cambiale, în acest caz 
apelându-se la regulile specifice contractelor în general. Astfel, capacitatea 
unei persoane de a se angaja la un contract, este guvernată de legea acelei 
ţări de care contractul este cel mai strâns legat. 

Determinarea legii aplicabile în acest caz, se face cu greutate 
pentru că aşa cum s-a apreciat în speţa Cooper v. Cooper, « a fost 
îndoielnic dacă competenţa sau incompetenţa personală a unui individ de 
a contracta depinde de legea locului unde se face contractul sau de legea 
locului unde este domiciliată partea contractantă ». Poate în această ţară 
problema nu este definitiv rezolvată, deşi preponderenţa de opinie aici 
precum şi în străinătate, pare să fie în favoarea legii domiciliului. S-ar 
putea, ca nu toate cazurile să fie guvernate de una şi aceeaşi normă” 20. 

 
2.3. Legea aplicabilă condiţiilor de formă ale cambiei 
 
Codul civil reglementează expres, care este legea aplicabilă 

condiţiilor de formă ale cambiei internaţionale, prin intermediul art.2648 
(corespunzător art.128 din legea 105/1992). Astfel, alin.1 stabileşte că 

                                                 
19 Capatana, O., Stefanescu, B., Tratat de drept al comerţului internaţtonal, Editura. Academiei, 
1985, p.129; 
20 Megrah, M., (1965), Byles on bills of exchange, Editura  Swetty Maxwell, London, 1965, p. 
327, aratandu-se ca nu intotdeauna lex domicilii determina legea aplicabila capacitatii, 
exemplificandu-se cu speta Bondholders Securities Corporation v. Manville, unde o curte 
canadiana a considerat ca, capacitatea unei femei casatorite domiciliata in Canada de a 
emite un bilet la ordin in Florida, era guvernata de legea Floridei, deci lex loci actus. 
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,,angajamentul asumat în materie de cambie, este  supus condiţiilor de 
formă ale legii statului unde angajamentul a fost  subscris”, iar alin. 2, 
prevede că dacă un angajament este nevalabil conform legii unde s-a 
subscris, dar este conform cu legea statului unde are loc subscrierea unui 
angajament ulterior, acest ultim angajament rămâne valid21. 

Practic, prin aceste texte de lege se reiterează caracterul autonom 
al titlului, prin care fiecare semnatar cambial îşi asumă o obligaţie de sine 
stătătoare. Nulitatea, viciile unui raport juridic, nu afectează valabilitatea  
altuia. 

În acest fel, nulitatea unui raport juridic cambial pentru 
nerespectarea condiţiilor de formă, conform legii locului subscrierii, nu 
afectează un raport juridic cambial ulterior, valabil exprimat conform legii 
subscrierii şi care recunoaşte existenţa valabilă a primului raport. 

În concluzie, legea aplicabilă condiţiilor de formă ale cambiei 
internaţionale, este ,,lex loci actus” 22. 

În dreptul englez, conform secţiunii 72 (1) din B.E.A. „validitatea 
unei cambii în ceea ce priveşte condiţiile de formă ale contractului, care 
intervin, precum acceptarea sau andosarea sau acceptarea supra protest, 
este determinată de legea locului unde un asemenea contract a fost făcut”. 
Aceasta cu obligaţia de a fi respectate,  două condiţii: 

1. În cazul în care o cambie este emisă în afara Regatului Unit, 
aceasta nu este considerată invalidă, decât dacă nu este emisă în 
conformitate cu legea locului de emitere; 

2. În cazul în care o cambie emisă în afara Regatului Unit, este 
conformă în ceea ce priveşte condiţiile de formă cu legea Regatului Unit, 
aceasta ar putea, în vederea obligaţiei de plată care decurge din aceasta, să 
fie tratată ca tot atât de validă ca între toate persoanele care negociază, 
posedă sau devin parte la aceasta, în Regatul Unit. 

 
2.4. Convenţia interamericană privind conflictul de legi 

referitor la cambie, bilet la ordin şi facturi 
 
Această convenţie, a fost adoptată la prima conferinţă 

interamericană specializată pe drept internaţional privat (CIDIP-I), care a 
avut loc în Panama City, Panama în ianuarie 197523. 

                                                 
21 Textul art 128 din legea 105/1992, corespunde intocmai prevederilor art 3 din 
Convenţia de la Geneva privind conflictul de legi in materie de cambie si bilet la ordin. 
22 Bills of Exchange Act s.72(1) prevede ca ,, validitatea cambiei in ceea ce priveşte 
conditiile de formă este determinata de legea locului de emitere” 
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Convenţia a avut ca scop să definească legea aplicabilă referitoare 
la cambie şi bilet la ordin. 

Ca o regulă generală, această convenţie stabileşte că legea locului 
unde o cambie sau un bilet la ordin sunt contractate, va guverna aceste 
instrumente. 

Dacă obligaţia este contractată de o persoană care nu este capabilă 
sub legea menţionată, această incapacitate nu trebuie să se răsfrângă şi pe 
teritoriul unui alt stat, parte al convenţiei. 

Această convenţie, stabileşte că orice componentă de formă sau de 
fond a instrumentului devenită invalidă prin legea aplicabilă, nu trebuie să 
afecteze alte obligaţii valide sub legea locului unde ele au fost contractate. 

Dacă o cambie nu specifică locul în care obligaţia a fost asumată, 
acest instrument trebuie să fie guvernat de legea locului unde cambia este 
plătibilă. Dacă cambia nu specifică acest loc, atunci ea va fi guvernată de 
legea locului unde ea a fost trasă. 

Această reglementare, specifică de asemenea că procedurile şi 
limitele de timp pentru acceptare, plată şi protest ale acestor instrumente, 
trebuie să fie guvernate de legea locului unde ele au fost iniţiate. 

În timp ce această convenţie, clarifică ce lege va guverna o 
tranzacţie (sau părţi ale unei tranzacţii), ea nu modernizează legea 
fundamentală. Prin urmare, ea este mai degrabă un tratat de conflict de 
legi clasic decât un tratat de drept substanţial (Lowry, (1999)). 

 
Concluzii 
 
Diferenţele de reglementări regăsite între cele două mari sisteme 

de drept existente in comertul internaţional- sistemul continental şi 
sistemul anglo-american-, au determinat  stabilirea unor reguli care să 
guverneze conflictul de legi, pe baza cărora comerţul internaţional să se 
desfăşoare atât cu uşurinţă cât şi în condiţii de siguranţă pentru toţi 
participanţii la raporurile juridice de comerţ internaţional. 

Deoarece la nivel european convenţiile adoptate în 1930 şi 1931 
pentru reglementarea unor conflicte de legi în materie de cambie şi bilet la 
ordin, respectiv cec, nu au reuşit o unificare totală în materia 
instrumentelor de plată, conflictele de legi se  vor rezolva, chiar de către 

                                                                                                                     
23 Pana in prezent, urmatoarele tari au ratificat sau sunt in curs de ratificare aceasta 
conventie: Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Columbia, Costa Rica, Republica 
Dominicana, Ecuador, El Savador, Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, 
Paraguaz, Peru, Uruguay, Venezuela; 
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statele care au ratificat aceste convenţii, pentru tot ceea ce depăşeşte 
reglementarea lor, după dreptul comun al conflictelor de legi în materie de 
titluri de credit, adică dreptul internaţional privat. 

În dreptul englez soluţionarea conflictelor de legi se va face 
urmându-se regulile speciale prevăzute în B.E.A. (Bills of Exchange Act 
1882) cât şi regulile aplicabile contractelor în general. 

România deşi nu a ratificat Convenţiile de la Geneva, soluţiona 
până în 1992 asemenea conflicte de legi în baza principiilor de drept 
internaţional privat, pentru ca după apariţia legii 105/1992 cu privire la 
reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, să se soluţioneze 
conflictele de legi pe baza normelor speciale prevăzute expres pentru 
cambie şi bilet la ordin. 

Aceste norme speciale sunt preluate şi de actualul cod civil, 
menţinând textele ce vizează soluţionarea conflictelor de legi pentru 
cambie, bilet la ordin şi cec. 

La nivel internaţional au existat încercări de a uniformiza dreptul 
cambial, chiar şi doar parţial la nivelul statelor americane, referindu-ne la 
convenţia adoptată la prima conferinţă interamericană specializată pe 
drept internaţional privat (CIDIP-I), care a avut loc în Panama City, 
Panama în ianuarie 1975, dar fară un rezultat semnificativ. 

O evoluţie remarcabilă este realizată de Convenţia Naţiunilor 
Unite privind cambiile internaţionale şi biletele la ordin internaţionale, 
New York 1988, care deşi neintrată în vigoare, constituie totuşi un pas 
înainte în procesul de unificare, fiind rodul a 20 de ani de muncă a 
CNUDCI (consultări cu ajutorul chestionarelor detaliate pe lângă 
numeroase guverne, instituţii bancare şi comerciale), cu antrenarea unui 
grup de lucru format din experţi din mai mult de 50 de ţări.  

Observăm de asemenea, că soluţiile propuse de UNB nu sunt 
obligatorii, aşa cum sunt cele din Legea Uniformă, ci facultative, având 
acelaşi regim ca şi Regulile INCOTERMS. Convenţia de la New York ar fi 
aplicabilă, doar dacă părţile ar opta pentru ea, printr-o referire expresă în 
textul cambiei sau al biletului la ordin. Deci, sfera sa de aplicare poate fi 
redusă, lăsând posibilitatea de a subzista în paralel regulile de conflict şi 
legile naţionale.  

Pe baza acestor rezultate obţinute de-a lungul timpului nu putem 
decât să sperăm că, la nivel internaţional se vor găsi soluţiile necesare 
soluţionării conflictelor de legi in materie de cambie şi bilet la ordin, 
pentru realizarea unui drept uniform, lucru posibil doar pe baza unui 
compromis la nivelul celor două sisteme de drept care conţin diferenţe 
majore de reglementare. 
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Abstract 
Viewed as signals that play an important role in any market economy, interest 

rates channel the flow of funds from savers to borrowers. To ensure de security of this 
flow the Moldavian law states that interest rates need to be in a certain reasonable 
relationship with the refinancing rate of the National Bank of Moldova. Then again, 
the legal norm does not contain the definition or any numeral references regarding the 
difference between these two variables, a difference which is considered to be a reasonable 
one. Yet these are not the only questions that where fulfilled by this research, thus our 
scientific approach covers even the economical nature of interest rates, through this we 
have intended to entirely explain their juridical form. 
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Sensul noţiunii de dobândă, precum şi conţinutul ei rezonabil, 
poate fi cel mai eficient analizat în contextul instrumentelor contractuale 
de împrumut şi credit. Acestor instituţii, de altfel, le era delegat un rol 
separat în legislaţia anterioară a Republicii Moldova, ele, în anumite 
condiţii, fiind universal aplicabile tuturor obligaţiilor patrimoniale. Astfel, 
art. 271 din Codul Civil al Republicii Moldova din 1964 , prevedea că în 
cazul în care părţile  au  îmbrăcat  în forma unei obligaţii  de  împrumut  o 
datorie  născută dintr-un contract de vânzare-cumpărare, de locaţiune de 
bunuri  sau  dintr-un  alt  temei, se  aplică  dispoziţiile  referitoare la 
împrumut. Vechile reglementări în domeniul împrumuturilor şi, deci, 
referitoare la dobânzile aplicabile acestora, puneau accentul pe caracterul 
economic al raporturilor contractuale dintre părţi, raporturi ce înglobau 
anumite circumstanţe de „înstrăinare” temporară a unui capital financiar. 

Din aceeaşi perspectivă economică evidenţiem că dobânzile 
contractuale sunt acele semnale ce afectează dirijarea directă sau prin 
intermediari a finanţelor acumulate către viitorii debitori de la 
împrumutători sau cei ce fac economii. 

La nivel de exemplu putem concepe situaţia când există 2 indivizi, 
fiecare obţinând venituri şi plătind taxe. Unul din ei decide să opereze mai 
puţine cheltuieli după achitarea taxelor sale, pe când celălalt doreşte să-şi 
mărească volumul de cheltuieli efectuate odată cu epuizarea plăţilor pentru 
impozite. Cea de-a doua persoană poate să-şi atingă scopul doar dacă va 
putea identifica o sursă de finanţare, derivată din propriile capacităţi 
economice, fie provenită de la terţi. În acest context e cazul să 
presupunem că respectiva necesitate va fi acoperită sub forma unui 
împrumut contractat în mod direct de la primul individ. 

În condiţii normale, un asemenea împrumut va avea loc doar dacă 
împrumutătorul e în mod rezonabil asigurat de realizarea a două condiţii:  

- volumul de bani împrumutat va fi rambursat la finele perioadei 
convenite de părţi; 

- valoarea creanţei creditorului este superioară capitalului de bază, 
ceea ce îi va permite împrumutătorului să compenseze utilizarea 
propriilor finanţe de către un terţ pe un anumit interval de timp. 
Chiar şi în contextul unui risc minor sau inexistent al rambursării 

sumelor împrumutate, împrumutătorul oricum va solicita ceva în plus de 
la împrumutat dacă acesta din urma e legat de utilizarea continuă a 
venitului celui dintâi.  

Astfel, asigurându-se că împrumutul îi reduce cheltuielile, 
creditorul dobânzii îi permite debitorului să-şi mărească în viitor 
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cheltuielile. Cerinţa creditorului de a fi compensat şi acordul debitorului de 
a realiza-o este însăşi esenţa dobânzilor contractuale.xviii 

În plan juridic, însă, dobânda la împrumuturi nu se poate identifica 
cu o noţiune sau o calitate abstractă de a fi „ceva”, legea civilă la acest 
capitol reglementând expres  conţinutul ei. Aşadar, art. 585 din Codul 
Civil al Republicii Moldova (în continuare Cod Civil al RM) prevede că în 
cazul în care, conform legii sau contractului, obligaţia este purtătoare de 
dobândă, se plăteşte o dobândă egală cu rata de refinanţare a Băncii 
Naţionale a Moldovei (în continuare BNM) dacă legea sau contractul nu 
prevede o altă rată.  

Din tălmăcirea acestui articol urmează să deducem că dobânda 
poate avea doar un conţinut condiţionat de obiectul material al raportului 
contractual. Această concluzie reiese din reiterarea faptului că dobânda în 
sens economic nu e decât plata pentru utilizarea unui capital străin. Per a 
contrario, putem furniza cel mai simplist argument conform căruia în limita 
în care nu există pentru debitor o obligaţie de rambursare a acestui capital 
sau a echivalentului nu poate exista nici o datorie de achitare a dobânzii 
aferente. 

Demersul nostru ar putea urca până la ideea că însăşi obiectul 
material al dobânzii contractuale nu poate fi decât egal în conţinut cu cel al 
obligaţiei purtătoare de dobândă.  Dacă în relaţiile de creditare această 
statuare îşi are validitatea sa juridică, părţile operând în mod exclusiv cu 
banixix, atunci spre exemplu pentru contractul de împrumut această raţiune 
e una falsă. Or, conform art. 867 alin. (1) Cod Civil al RM prin contractul 
de împrumut o parte (împrumutător) se obligă să dea în proprietate 
celeilalte părţi (împrumutatul) bani sau alte bunuri fungibile, iar aceasta se 
obligă să restituie banii în aceeaşi sumă sau bunuri de acelaşi gen, calitate şi 
cantitate la expirarea termenului pentru care i-au fost date. Astfel, dacă am 
admite o interpretare restrictivă, atunci ar trebui să afirmăm că părţile la 
capitolul aplicării dobânzii pe împrumutul unor bunuri fungibile nu au 
decât opţiunea reglementării unei cote deductibile dintr-o cantitate de 
lucruri specificate în contract. În acest context, art. 585 Cod Civil al RM 
prevede referitor la dobândă că aceasta trebuie să fie o rată, care ad litteram 
semnifică fiecare dintre părţile în care se eşalonează o datorie sau o altă 
obligaţie pentru a fi achitată sau distribuită treptat, la anumite termene.xx 
Însă, o asemenea raţiune ar fi mai mult decât falsă, deoarece s-ar afla în 
disonanţă cu prevederile aceluiaşi art. 585 Cod Civil al RM, deoarece 
norma nu specifică obiectul de referinţă al acestei rate. Altfel spus, ea nu 
se expune asupra obligativităţii deducerii ratei dobânzii din materia 
bunului împrumutat.  
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Totuşi, o aparentă restricţie al obiectului dobânzii la împrumut este 
consemnată în art. 869 alin. (1) Cod Civil al RM care reglementează că în 
baza contractului de împrumut, părţile pot prevedea şi plata unei dobânzi, 
care trebuie să se afle într-o relaţie rezonabilă cu rata de refinanţare a 
Băncii Naţionale a Moldovei. Din prevederile acestei norme ar urma să ne 
limităm la ideea că dobânda la împrumut nu poate fi decât una pecuniară, 
iar însăşi rata ei e deductibilă nu din materia bunurilor împrumutate, ci din 
valoarea lor bănească. În acelaşi context accentuăm că restricţia 
menţionată nu e decât una formală, deoarece din punct de vedere 
economic banii sunt echivalentul universal al bunurilor, iar, juridic 
vorbind, conţinutul dobânzii poate oricând suplimentat de părţi prin 
statuarea unei obligaţii alternative sau facultative, a unei novaţii etc., care 
va putea avea o altă natură decât cea pecuniară, însă nu va putea fi 
identificată prin noţiunea de dobândă la împrumut. 

Apropiindu-ne de obiectul cercetării, reţinem că întrebările sus-
analizate nu sunt unicele ridicate de conţinutul art. 869 Cod Civil al RM, 
astfel dacă e să coroborăm prevederile alin. (1) şi (2) ale normei citate, 
atunci trebuie să înţelegem că orice dobândă ce excede cadrul unei relaţii 
rezonabile în raport cu rata de refinanţare (de bază)xxi a BNM este una 
nulă. Interpretarea acestui enunţ e consemnată şi în pct. 16 al Hotărârii 
Explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 
8 din 24.12.2010 cu privire la unele chestiuni referitoare la aplicarea de 
către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la soluţionarea litigiilor legate de 
contractele de împrumut. Explicaţia dată de Curte prevede că 
rezonabilitatea se determină în fiecare caz aparte, inclusiv fiind necesar a 
se ţine cont de clauzele contractuale, de tipul contractului, de faptul dacă a 
fost stipulată vreo garanţie a debitorului, de termenul contractului, de 
condiţiile de creditare ale băncii. 

Totuşi, dubii întemeiate le ridică pasajul imediat următor celui 
citat, în care Curtea Supremă de Justiţie explică că este rezonabilă dobânda 
a cărei valoare este mai apropiată de rata de refinanţare a BNM. Aşadar, 
obiecţia noastră constă în nedumerirea creată de însăşi necesitatea redării 
criteriilor de analiză a dobânzii convenţionale, dacă odată puse pe cântar 
cu realitatea de pe piaţa financiară ele oricum vor fi sterile în faţa logicii 
simpliste de constatare a rezonabilităţii doar prin prisma unei diferenţe 
mai scăzute faţă rata de refinanţare a BNM…  

Efectul nerespectării condiţiei de rezonabilitate a ratei dobânzii 
duce la aceea că obligaţia de a plăti această dobândă este nulă de drept în 
partea în care depăşeşte rata de refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei. 
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Doctrina franceză apreciază că stipulaţia dobânzilor anormale nu 
este în fapt anulată, ci redusă prin amputarea elementului său neregulat, 
procentul dobânzii este în mod autoritar adus la plafonul legal.xxii În plus, 
perceperile excesive vor fi scăzute de plin drept din dobânzile rămase şi, în 
subsidiar, de capitalul creanţei. 

Sancţiunea care loveşte clauza dobânzilor cămătăreşti seamănă cu 
o nulitate relativă, căci regulile în privinţa cametei au drept obiect 
protejarea împrumutatului; în consecinţă, ea este susceptibilă de 
conformare.xxiii 

Poziţia doctrinarilor francezi nu poate fi acceptată ca fiind una 
valabilă şi pentru Republica Moldova, deoarece din interpretarea 
gramaticală a sensului art. 869 alin. (2) Cod Civil al RM imperativul 
nulităţii reglementate nu ţine de posibilitatea părţilor de a cere şi a 
judecătorului de a declara nul sau nu partea anormală din dobânda la 
împrumut, ceea ce presupune existenţa unui autentic temei de nulitate 
absolută. Aceasta, ca esenţă, presupune două efecte prioritare: 
imprescriptibilitatea acţiunii în justiţie şi imposibilitatea confirmării 
valabilităţii acelei părţi din contract ce e lovită de nulitate. Evidenţierea 
ultimei consecinţe vine să confirme odată în plus că legea pentru 
dispoziţia normei de la art. 869 alin. (2) Cod Civil al RM prevede o nulitate 
de natură absolută şi nu relativă. Per a contrario, cu titlu fals ar trebui să 
recunoaştem că părţile confirmă actul nul odată cu semnarea lui, or, în 
cazul particular al dobânzii la împrumut temeiurile nulităţii nu grevează 
consimţământul sau discernământul părţilor, ci vicierea unor elemente 
exterioare voinţei lor.  

Revenind la Hotărârea Explicativă comentată trebuie să apreciem 
că poziţia Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova relativ la 
nulitatea parţială a dobânzii anormale este una întemeiată, deoarece dacă 
am presupune că aspectul nerezonabil al dobânzii în raport cu rata de 
refinanţare ar duce la nulitatea de ansamblu al clauzelor cu privire la 
dobânda la împrumut, atunci ar trebui să recunoaştem că prin efectul legii 
contractul oneros ar suferi o mutaţie juridică, transformându-se în unul 
gratuit şi deci producând efecte juridice calitativ diferite. 

Argumentul forului judiciar e completat şi de o practică, relativ 
secă, dar agreabilă pentru demersul nostru. Astfel, la data de 2 februarie 
2011 prin Decizia Curţii de Apel Economice a fost menţinută în vigoare 
Hotărârea Judecătoriei Economice de Circumscripţie din 9 septembrie 
2010, prin care a fost constată nulitatea absolută a unei părţi din dobânda 
contractuală, prevăzută în p. 2.3.1 al  contractului de împrumut nr. CND 
22/08 din 2008 în partea ce depăşeşte cu 2% rata de refinanţare a BNM 
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pentru perioada de plată a dobânzii restituirea de către pârâtă a sumei de 
170 831, 04 lei ce rezultă din declararea nulităţii parţiale a clauzei 
contractuale sus-numite.xxiv 

Motivarea hotărârii primei instanţe se concretizează în următoarea 
fabulă: la data de 13 martie 2008 SRL C. & Co şi SRL M. au încheiat 
contractul de împrumut oneros CND 22/08 prin care prima a contractat 
suma de 650 000 MDL pe o perioadă de 60 de luni, fiind prevăzută în 
baza p. 2.3.1 şi 2.3.3 o rată fluctuantă anuală a dobânzii în mărime de 25%. 
Astfel, în calitate de  primă constatare pentru o asemenea categorie de 
contracte instanţa de judecată a reţinut că acestea în partea stabilirii 
mărimii dobânzii contractuale se supun, prin prisma alin. (1) şi (2) ale art. 
869 Cod Civil al RM, obligaţiei de a descrie o relaţie rezonabilă dintre 
dobânda contractuală şi rata dobânzii de refinanţare a BNM. Or, însăşi 
instanţa a apreciat că orice analiză a conţinutului sintagmei „relaţie 
rezonabilă” e necesară a fi debutată cu evidenţierea a două valori operabile 
pe contractul de împrumut (în speţă – CND 22/08):  

- Valoarea ratei dobânzii contractuale – 25%; 
- Valoarea ratei dobânzii de refinanţare (de bază) la momentul 

încheierii contractului – 16% (Hotărârea BNM cu privire la nivelul 
ratelor dobânzilor, nr. 8 din 2008) 
Aşadar, instanţa a considerat că, în strictă corespondenţă cu 

obiectul acţiunii, sarcina ei era de a aprecia dacă diferenţa de 9% descrisă 
între respectivele variabile coroborează sau nu între ele sub aspect 
rezonabil. 

O primă referinţă obiectivă în aprecierea caracterului rezonabil al 
dobânzii a fost dictată de art. 585 Cod Civil al RM (deja citat). În aceeaşi 
ordine de idei, a reţinut instanţa, respectiva normă îşi dezvoltă caracterul 
său special atât în art. 869 Cod Civil al RM (dobânda la contractul de 
împrumut), cât şi art. 1237 Cod Civil al RM (dobânda la contractul de 
credit bancar). Astfel, instanţa de judecată a raţionalizat corelaţia 
respectivelor norme prin prisma alin. (1) al art. 5 Cod Civil al RM – 
analogia legii. Or, în limita acţiunii intentate, judecata a constatat că 
legislatorul nu a definit caracterul rezonabil al dobânzii flotante pe 
contractul de împrumut, însă în temeiul alin. (3) al art. 1237 Cod Civil al 
RM această noţiune poate fi caracterizată în funcţie de rata de refinanţare 
a BNM, rata inflaţiei, evoluţia pieţii financiare, precum şi regulile echităţii 
contractuale. 

Deci, dezvoltând conţinutul tuturor temeiurilor sus-numite de 
interpretare a sintagmei „relaţie rezonabilă”, instanţa de judecată a statuat 
că prin prisma fluctuaţiilor ratei de refinanţare a BNM se accentuează că 
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deşi la momentul încheierii CND 22/08 din 13 martie 2008, nivelul 
acesteia constituia 16%, totuşi pe parcursul executării contractului aceasta 
se afla într-o continuă descreştere, ajung spre finele anului 2008 la nivelul 
de 14% xxv, iar la data redactării hotărâri analizate ea constituia – 7%.xxvi 
Astfel, s-a reţinut că atât la momentul încheierii, cât şi parcursul executării 
contractului fluctuaţiile ratei de refinanţare (de bază) a BNM deţineau 
potenţialul de a genera şi au generat pentru pârâtă un beneficiu 
disproporţionat în raport cu cele ale reclamantei. În şedinţa instanţei de 
judecată reclamanta a demonstrat caracterul inechitabil al valorii dobânzii 
existente pe contract, invocând acest sens diferenţele dintre valoarea 
acestora în raport cu sumele calculate în bază ratei de refinanţare şi a 2% 
peste rata de refinanţare, alegată a fi drept una echitabilă. 

Coroborând temeiurile de evaluarea a conţinutului noţiunii de 
„relaţie rezonabilă”, reglementate în alin. (3) al art. 1237 Cod Civil, 
instanţa de judecată a ajuns la concluzia că aplicarea a 2% procente peste 
rata de refinanţare a BNM răspunde atât necesităţilor de dobândire a 
beneficiilor patrimoniale mutuale de către părţile contractante, cât şi 
rigorilor de echitate contractuală, văzută prin prisma inadmisibilităţii 
pentru oricare din părţi de a imputa celeilalte obligaţii disproporţionat de 
oneroase.xxvii 

Argumentarea aplicării a 2% peste rata de refinanţare a BNM e 
analizată prin prisma  mediei dobânzilor pe contractele de credit operate 
de bănci la acel moment, medie care excede doar cu 2% mărimea ratei de 
refinanţare a BNM din data încheierii contractului (16%). Aşadar, în cazul 
celor 25% aplicate, cu titlu de dobândă la împrumut, de către SRL M. 
putem sesiza că respectiva mărime financiară excede cu 9% rata de bază, şi 
cu 7% media pe piaţă a dobânzii la contractele de credit. Cu atât mai mult, 
excedentul de 2% dintre rata de refinanţare şi media dobânzii aplicate pe 
contractele de credit este înregistrată atât în perioada premergătoare 
încheierii contractului CND 22/08, cât şi după acest moment, incluzându-
se pe perioada octombrie 2007 – septembrie 2008 în intervalul de la 
1,15% la 2,89% (fig. 1). 

Desigur nici Hotărârea primei instanţe şi nici Decizia Curţii de 
Apel Economice nu ne permit să afirmăm că aplicarea a 2% peste rata de 
refinanţare ar reprezenta soluţia absolută pentru orice litigiu de acest gen. 
Astfel, deşi argumentele citate sunt suficient de bogate în conţinut, totuşi 
motivarea lor e incompletă, dezvoltând doar sectorial anumite referinţe a 
unui mecanism de apreciere a relaţiei rezonabile dintre  dobânda aplicată 
de BNM la operaţiunile de politică monetară şi cea reglementată prin 
acordul părţilor. 

 
 

243



JURNALUL DE STUDII JURIDICE  
 

La acest segment de analiză suntem de părerea că aplicarea 
analogiei dintre dobânzile în relaţiile de creditare şi de împrumut este 
suficient de justificată, inclusiv dacă e să analizăm subiectul prin prisma 
procedeului a pari. Art. 1236 alin. (3) Cod Civil prevede expres că faţă de 
contractul de credit bancar se aplică regulile împrumutului, astfel că fiind 
în prezenţa unor relaţiile civile cu caracter omogen analogia de 
reglementare nu ar trebui să întâlnească anumite impedimente, în special 
în partea dobânzilor contractuale. Însă, în mod obligatoriu trebuie să 
reţinem că este inadmisibil a statua că referinţele de caracterizare a 
dobânzii de al art. 1237 alin. (3) Cod Civil al RM: rata de refinanţare a 
BNM, rata inflaţiei, evoluţia pieţii financiare şi regulile echităţii 
contractuale, duc în mod cert la nulitatea celei reglementate  în partea 
împrumutului. 

Cele sus-menţionate sunt condiţionate de faptul că norma de la 
art. 1237 alin. (3) Cod Civil al RM, spre deosebire de cea de la art. 869 alin. 
(2) Cod Civil al RM, nu prevede cu titlu de efect juridic nulitatea dobânzii 
în caz că nu respectă condiţiile conformităţii cu atributele de stabilire a 
acesteia. Astfel, pentru a oferi surplusul de validitate juridică consecinţelor 
descrise de nerespectarea regulilor de rezonabilitate a dobânzii la 
împrumut, analogia cu prevederile referitoare la creditare trebuie 
suplimentată şi de temeiuri ce ţin de analiza şi aprecierea judecătorească. 

În acest sens, doctrina economică statuează că nivelul dobânzii 
contractuale, indiferent de instrumentul de oferire a posibilităţii de a utiliza 
anumite mijloace financiare – împrumut sau credit – este influenţat de 
asemenea circumstanţe precum: intermediarul ce gestionează cererea şi 
oferta de finanţe şi capitaluri, durata acordării împrumutului sau creditului, 
rata inflaţiei, scadenţa obligaţiilor de plată, riscurile activităţii economice 
etc. 

În cele ce urmează ne propunem să caracterizăm succint 
referinţele de care trebuie să ţină cont judecătorul la aprecierea 
rezonabilităţii dobânzii.  

Analiza în cauză o vom debuta prin a spune că sectorul financiar, 
similar oricărei alte pieţe, trebuie se aibă două dimensiuni: cererea şi 
oferta. În exemplu celor doi indivizi, redat anterior fondurile reclamate de 
împrumutat erau direct furnizate de împrumutătorul-economisitor. La 
nivel economic, însă, majoritatea raporturilor financiare sunt realizate prin 
intermediari. 

În plan juridic, respectivii intermediari sunt divizaţi de legea 
basarabeană în dependenţă de sectorul financiar în care activează: bancar 
şi nebancar, astfel încât activitatea de împrumut poate fi realizată doar de 
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către organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut 
sau organizaţiile de creditare ipotecară. Băncile comerciale pot uza doar de 
instrumentul creditării. 

Intermediarii financiari sunt de regulă cei ce se ocupă de colectarea 
de datorii, derivate din propriile creanţe sau ale unor terţi. Logica afacerii 
constă în a direcţiona fluxurile de fonduri de la cei ce le deţin către cei cu 
un deficit financiar, condiţionându-i astfel la plata utilizării lor. 

Intermedierea, aşadar, este un proces dihotomic. Primo, un 
intermediar, spre exemplu o bancă comercială, obţine fonduri sub formă 
de depozite bancare. Secundo, banca foloseşte fondurile acumulate pentru a 
crea sau a procura creanţe financiare opozabile terţilor. Exemple ale 
acestor creanţe includ împrumuturile sau creditele oferite de ea sau 
cedenţi. Intermedierea, în aşa mod, le oferă celor ce au făcut economii o 
piaţă de desfacere a fondurilor acumulate, furnizând în mod simultan 
împrumutaţilor finanţele necesare planurilor lor de cheltuieli.  

Activitate de gestionare a creanţelor şi debitelor implică cu titlu 
generic două laturi: recepţionarea capitalului şi plata dobânzilor. Dacă 
dobânda ce o obţine un intermediar pe baza finanţelor ce le oferă 
împrumutaţilor este superioară sumelor pe care acesta trebuie să le ofere 
pentru achiziţia fondurilor în cauză, atunci este generat profitul pentru 
activitatea de intermediere. Dacă, însă, persistă un deficit între ceea ce 
primeşte un intermediar din propriul portofoliu de împrumutaţi şi ceea ce 
le plăteşte deponenţilor, atunci acesta pierde bani. 

Pentru a menţine o afacere profitabilă şi a fi competitiv, 
intermediarul trebuie să mărească costul fondurilor atrase, ceea ce îl va 
determina să achiziţioneze creanţe cu un randament sporit de debitare. Cu 
alte cuvinte, intermediarul va fi obligat să plătească mai mult pentru a 
atrage şi reţine fonduri, în mod similar vor proceda şi împrumutaţii. În 
final vom ajunge la o rata sporită a dobânzii. 

Necesitatea echilibrării veniturilor şi costurilor de gestionare a 
creanţelor aferente activităţii de împrumut e  condiţionată şi de 
circumstanţa în care subiecţii de pe piaţa nebancară sunt în imposibilitate 
de atrage fonduri directe de la Banca Naţională a Moldovei, ceea ce-i 
determină să apeleze la serviciile băncilor comerciale, în final influenţând 
creşterea nivelului dobânzii convenţionale pe contractele de împrumut. 
Acesta de fapt a şi fost contraargumentul prioritar al SRL M. în cazul 
reţinut spre cercetare de către Judecătoria Economică de Circumscripţie şi 
Curtea de Apel Economică.xxviii La acest capitol face referire şi Hotărârea 
Explicativă a Curţii Supreme de Justiţie nr. 8 din 24.12.2010, care 
apreciază că rezonabilitatea dobânzii e analizată inclusiv şi prin prisma 
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condiţiilor de creditare a băncilor.  Însă cazul dat diligenţa părţilor litigante 
în mod obligatoriu ar trebui să se orienteze spre determinarea surselor de 
constituire a activelor unui împrumutător: creditele bancare sau capitalul 
propriu. De exemplu, conform datelor statistice gestionate de Comisia 
Naţională a Pieţii Financiare creditele bancare asimilate de organizaţiile de 
microfinanţare în 2009 au depăşit de 2,81 ori sursele proprii de alimentare 
a activelorxxix, ceea ce în final a dus la o rată majorată a dobânzii pentru cel 
împrumutat, deoarece însăşi împrumutătorul e plătitor de dobândă faţă de 
banca comercială. 

Consumatorii, comercianţii şi chiar statele „împrumută” fonduri 
pentru perioade diferite de timp. În general, scadenţa obligaţiei 
împrumutatului depinde în mod direct de natura cheltuielilor finanţate. De 
exemplu, o persoană fizică cumpără un bun imobil finanţat pe bază de 
credit ipotecar, care presupune şi o perioadă îndelungată de executare a 
contractului, pe când achiziţia de automobile sau uneltelor de uz casnic 
reclamă un interval de timp relativ scurt. 

Împrumuturile operate în domeniul comercial la fel sunt 
condiţionate de spectrul temporal. Au devenit mai mult decât habituale 
creditele contractate pe perioade scurte de câteva zile sau chiar ore, fiind 
în mod cert condiţionate de necesităţile curente de a avea bani. 

Creanţele de plată a împrumuturilor contractate pe o perioadă de 
până la un an inclusiv sunt cesionate în schimbul fondurilor băneşti. 
Astfel, guvernul SUA obţine o parte importantă din finanţele sale din 
vânzarea titlurilor trezoreriale cu o perioadă de scadenţă cuprinsă între 3 şi 
6 luni.xxx 

În plan juridic problema timpului pentru care este acordat 
împrumutul este condiţionată de prevederile art. 869 alin. (3) Cod Civil al 
RM, care reglementează că se plăteşte dobândă la expirarea fiecărui an 
pentru perioada dintre momentul încheierii contractului şi cel al restituirii 
împrumutului, dacă în contract nu e prevăzut altfel. Astfel, atunci când 
perioadele de rambursare sunt mai mici de un an (împrumut rambursabil 
pe lună, trimestru, semestru,..), cum se trece de la procentul de perioadă la 
procentul anual, şi invers? A priori, soluţia este simplă: este suficient să se 
înmulţească procentul de perioadă cu numărul perioadelor din an sau să se 
împartă procentul anual la acelaşi număr. Acest procedeu, numit 
„proporţional”, este acela pe care-1 utilizează în general băncile. 

În această latură s-a demonstrat prin calcule matematice că 12% pe 
an nu echivala cu 1% pe lună; raţionamentul este întotdeauna acelaşi; cu 
cât împrumutatul plăteşte mai devreme, cu atât el plăteşte mai mult, căci el 
pierde o sumă pe care ar fi putut-o fructifica. Singura metodă de conversie 
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exactă ar fi calculul prin echivalent, ce presupune punerea în aplicare a 
unei reguli matematice relativ complexe, ce ţine cont de timpul ce se 
scurge între prima şi ultima plată din an. 

Curtea de Casaţie a Franţei nu a urmat acest raţionament care se 
bazează, după ea, pe o ficţiune conform căreia un debitor ţinut la plata 
unei singure scadenţe pe an ar avea posibilitatea să obţină în acest interval 
un procent al dobânzii echivalent cu acela al împrumutului său pentru 
sumele rămase în posesia sa. Art. R. 313-1 din Codul consumului al 
Franţei adoptă metoda proporţională: procentul efectiv global anual este 
egal cu procentul perioadei multiplicat cu numărul perioadelor din an. 
Soluţia are meritul simplităţii.xxxi 

Suplimentar e de menţionat că împrumutătorii, deşi veghează 
momentul viitorului pentru a dobândi capitaluri sporite, totuşi ei 
conştientizează şi percep mult mai cert circumstanţele prezentului şi nu 
viitorul imprevizibil. De aceea, activitatea de a împrumuta, cât şi cea de a 
te împrumuta în mod tipic includ în sine şi un anumit grad de risc şi 
incertitudine reflectate în nivelul ratei de dobândă, precum şi în tempoul 
activităţii financiare.  

Legislaţia bancară la capitolul riscurilor ce grevează dobânda 
contractuală şi-a formulat propria reglementare. Astfel, pct. 6 din 
Regulamentul cu privire la dirijarea riscului ratei dobânzii, aprobat prin 
Hotărârea BNM nr. 249 din 22.09.1999, prevede că riscul ratei dobânzii 
este riscul pierderilor la care este supusă o bancă  în urma 
modificării  ratelor dobânzii. Acest  risc apare  când activele băncii 
(creditele, investiţiile etc.) devin scadente sau  ale căror preţuri noi se 
stabilesc în altă perioadă de timp decât la pasivele băncii (depozitele, 
împrumuturile) care reprezintă sursa de mijloace pentru active. Plusul 
incontestabil al acestei norme constă în aceea că porneşte în abordarea 
individuală a fiecărui intermediar împrumutător, condiţionând voinţa lui la 
stabilirea dobânzii de o asemenea variabilă ca perioada scadenţei activelor 
şi pasivelor acestuia. 

Anume la acest capitol pct. 10 al Regulamentului menţionat obligă 
fiecare bancă comercială să formuleze propriul regulament de dirijare a 
riscului dobânzii,xxxii care trebuie să consolideze la nivel intra-bancar un 
sistem de identificare, evaluare, supraveghere şi control al diferitelor 
riscuri la care este supusă banca. Norma dată reţine că deşi banca este 
supusă la multe riscuri, inclusiv la riscul creditor şi fraudă, dirijarea 
activelor şi pasivelor prevede, în primul rând, controlul riscului ratei 
dobânzii, riscului scadenţei şi riscului lichidităţii. 

 
 

247



JURNALUL DE STUDII JURIDICE  
 

Din păcate imperativul gestionării riscului dobânzii este valabil 
doar pentru piaţa bancară, la nivel de organizaţii de microfinanţare sau  
asociaţii de economii şi împrumut, supravegheate de Comisia Naţională a 
Pieţii Financiare, nu există asemenea obligaţii, fiecare întreprindere de 
aceste gen fiind în drept să prevadă o dobândă arbitrară.  

Riscurile, în complementar, sunt alimentate de circumstanţele 
nerambursării, rambursării parţiale sau recepţionării unei plăţi a cărei 
putere de cumpărare a scăzut considerabil.  

În contextul în care împrumutatul rambursează mărimea 
capitalului de bază şi dobânzile aferente, inflaţiaxxxiii înregistrată pe 
perioada împrumutului ar face ca volumul celor recepţionate de 
împrumutător să aibă o valoare inferioară în raport cu bunurile şi serviciile 
ce pot fi procurate cu aceşti bani. 

Creditorii astfel estimează anticipat rata de inflaţie şi încearcă să se 
protejeze împotriva riscului de devalorizare a banilor prin a solicita de la 
debitor plata unei prime direct proporţionale cu aşteptările lor inflaţie. 
Prima, desigur, vine ca un supliment la cele solicitate de creditori şi vine să 
compenseze pierderile legate de acordarea fondurilor. Astfel, cu cât 
temerile de inflaţie sunt mai mari cu atât mai sporite vor fi primele 
solicitate. 

Împrumutătorii şi împrumutaţii de regulă îşi formulează aşteptările 
privind rata inflaţiei bazându-se pe experienţa deja acumulată în 
raporturile contractuale, pe alţi factori precum variaţia preţurilor la 
resursele energetice şi politica monetară. 

Creşterea preţurilor şi temerea ridicării nivelului inflaţiei au 
tendinţa de a face să crească nivelul general al dobânzilor, în timp 
încetinirea tempoului inflaţiei duce la micşorarea acestuia. 

În contextul Republicii Moldova referirea la nivelul inflaţiei, în 
partea determinării rezonabilităţii ratei dobânzii convenţionale e o sarcină 
relativ dubioasă, deoarece conform pct. 2.2 al Metodologiei privind 
calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a 
Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică, nr. Nr.1171 07-2203/43 din 
30.12.2009,xxxiv în calculul indicelui preţurilor de consum se iau în 
considerare numai elementele care intră în consumul populaţiei, excluzând 
dobânzile plătite la credite. Totuşi, suntem de părerea că interpretarea 
pasajului citat nu presupune imposibilitatea aplicării inflaţiei la cercetarea 
dobânzii, ci faptul că indicele preţurilor de consum vizează valoarea lor în 
substanţa pecuniară pură, degrevată de comisioanele economice a 
intermediarilor financiari. 
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Ultimul raţionament pe care dorim să-l dezvoltăm în materia 
rezonabilităţii dobânzii pe împrumut, ţine de faptul că art. 869 alin. (1) şi 
(2) Cod Civil grevează în egală măsură şi dobânda flotantă, şi cea fixă. La 
capitolul dobânzii fixe aplicarea temeiurilor de anulare parţială a acesteia e 
condiţionată de impedimentul conform căruia nulitatea grevează  
momentul încheierii contractului. Or, dacă în raportul contractual 
caracterul nerezonabil se manifestă post factum încheierii contractului, în 
speţă prin scăderea nivelului ratei de refinanţare a BNM, temeiurile de 
nulitate absolută sunt inoperabile, deoarece nu-i se poate reproşa părţii 
adverse o anumită încălcare, ultima având oricând opţiunea de a se prevala 
de noţiunea riscului contractual. Unica soluţie valentă în acest caz se poate 
concretiza în încercarea părţii defavorizate a uza de prevederile art. 623 
Cod Civil al RM, prin argumentarea cumulării temeiurilor de hardship şi, 
deci, de a încerca ajustarea contractului la noile realităţi financiare. 

Argumentele sus-enunţate privind inaplicabilitatea temeiurilor de 
nulitate pot fi suficient de valabile şi pentru cazul dobânzii flotante, însă 
anularea parţială a contractului de împrumut poate fi reflectată prin prisma 
prevederilor referitoarele la clauzele abuzive. Reiterând cazul SRL C. & Co 
către SRL M. trebuie să menţionăm că instanţa s-a expus că în contextul în 
care de la data semnării contractului de împrumut şi până la data redactării 
hotărârii rata de refinanţare a scăzut cu 9%,  iar dobânda convenţională 
„flotantă” a rămas neschimbată – 25% (fig. 1), fluctuaţiile ratei BNM au 
generat pentru pârâtă un beneficiu disproporţionat în raport cu cele ale 
reclamantei. Enunţul în cauză este unul de o importanţă deosebită, însă nu 
este suficient de dezvoltat din punct de vedere al motivaţiei. Astfel, logica 
instanţie poate fi completată cu ideea că respectivul contract nu prevede 
clar un careva mecanism juridic sau economic, în temeiul căruia dobânda 
flotantă pe contractul de împrumut ar fi direct proporţională şi 
condiţionată de variaţiile ratei de refinanţare, ceea ce o dată în plus vine 
să-şi lase amprenta negativă asupra neasigurării relaţiei rezonabile dintre 
aceste două valori. Din fabula cazului soluţionat reţinem că prevederile 
tipizate ale contractului de împrumut în litigiu se rezumă în a spune că se 
stabileşte o rată flotantă cu mărime iniţială de 25%, cu dreptul unilateral al 
SRL M. de a o modifica, lipsind, astfel, contractul de careva clauze ce ar 
descrie însăşi caracterul variabil al dobânzii contractuale. Sinteza juridică a 
celor expuse se poate concretiza în prevederile art. 716 alin. (1) şi (2) Cod 
Civil al RM, ce statuează că o clauză contractuală este lipsită de efecte 
juridice dacă prin neclaritatea ei vine să prejudicieze disproporţionat 
drepturile şi interesele celeilalte parţi a contractului. 
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La etapa concluziilor, avem dificila sarcină de trecere în revistă a 
întreg materialului redat în rândurile anterioare. Astfel încât cele relatate 
urmează a fi sintetizate într-o formulă globală, respectând un algoritm 
logic de generalizare. 

Accentul prioritar în dezvoltarea temei abordate este pus pe 
cercetarea conţinutului practic al reglementărilor ce vizează dobânda 
convenţională. În acest context considerăm că am demonstrat pe deplin că 
gestionare argumentelor juridice ar fi insuficientă pentru a completa 
temeiul de nulitate prevăzut la art. 869 alin. (2) Cod Civil al RM, deoarece 
însăşi legea la capitolul dat îi reclamă atât judecătorului, cât şi părţilor 
contractante să uzeze nu atât de norma statică consemnată într-un articol 
sau altul, ci de dinamica relaţiilor sociale reglementate de această normă. 
Dinamismul la care am făcut referire nu grevează în mod exclusiv 
instituţia nulităţii, ci în dependenţă de fiecare caz particular se poate 
concretiza în uzarea de mai multe mecanisme juridice suficient de valente 
pentru a demonstra caracterul anormal al dobânzii contractuale. 
Respectivele instituţii de drept presupun aplicarea, în dependenţă de caz, a 
regulilor referitoare la clauzele abuzive şi la ajustarea contractului la noile 
împrejurări, în detrimentul nulităţii în substanţa sa pură. 

Pornind de la această logică inductivă, completată de argumentele 
economice de rigoare, am dezvoltat concluzia conform căreia însăşi 
dobânda contractuală poate fi un indice al economiei per ansamblu, 
deoarece ea asigură coeziunea directă sau intermediată dintre ofertaţii de 
capitaluri disponibile şi cei ce le reclamă pentru activitatea curentă. Astfel 
încât orice variaţie abuzivă a ratei dobânzii contractuale vine să-şi pună 
amprenta negativă asupra dezvoltării relaţiilor economice ca atare. Pentru 
a reduce din riscul prejudicierii persoanelor pe bază de abuz al 
împrumutătorilor considerăm oportună crearea şi dezvoltarea 
mecanismelor de supraveghere a pieţii nebancare, inclusiv prin instituirea 
unor restricţii de aplicare a unei dobânzi ce ar fi în disonanţă cu realităţile 
financiare ale momentului în care părţile convin asupra ei, precum şi 
reglementarea unor sancţiuni de plată a daunelor interese sporite pentru 
nerespectarea caracterului rezonabil al dobânzii convenţionale. 
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Abstract 
After adopting and publishing the normative acts in the Official Journal of 

Romania, there are some changes that may appear due to the mutations in the social, 
economical, political or cultural environment, and these are: modification, completion, 
abrogation, suspending, derogation, republication or rectification of the normative acts.  

The aim of our paper is to present the peculiarities of two of these events or 
legislative interventions that may appear in the normative acts, meaning republication 
and rectification. Republication means a new publication of a normative act (a law, a 
Government ordinance, a Government decision) that in the meantime has been modified 
or completed having as aim the integrality in one act of the regulation on which they 
operated through some other acts, some modifications or completions of the texts while 
rectification is an official legal operation through which a material error is corrected in a 
normative act, error that has been observed after the publishing in the Official Journal 
of Romania. 
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După intrarea în vigoare a unui act normativ, pe durata existenţei 
acestuia pot interveni, potrivit dispoziţiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată1, diferite evenimente legislative, cum sunt: modificarea, completarea, 
abrogarea, republicarea, suspendarea sau altele asemenea2.  

Aşadar, după adoptarea şi publicarea actelor normative în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, acestea pot fi modificate, 
completate, suspendate, abrogate, republicate, rectificate etc., toate aceste 
intervenţii legislative fiind cunoscute sub denumirea de evenimente legislative. 

Potrivit art. 58 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, republicată, 
evenimentele legislative pot fi dispuse prin acte normative ulterioare de 
acelaşi nivel sau de nivel superior, având ca obiect exclusiv evenimentul 
respectiv, dar şi prin alte acte normative ulterioare care, în principal, 
reglementează o anumită problematică, iar ca măsură conexă dispun 
asemenea evenimente pentru a asigura corelarea celor două acte normative 
interferente.  

Studiu nostru se va ocupa de prezentarea particularităţilor a două 
dintre aceste evenimente sau intervenţii legislative la care sunt supuse 
actele normative, şi anume, republicarea şi rectificarea actelor normative. 

 
1. Republicarea  
1.1. Sediul legal al instituţiei republicării 
 
Sediul legal al instituţiei republicării îl găsim în următoarele acte 

normative: 
1. Legea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea si funcţionarea 

Consiliului Legislativ, republicată3 - art. 5 alin. (1), (2), (4) şi (5) 4; 

                                                 
1 Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260/21 aprilie 
2010. 
2 În situaţii temeinic justificate, prin excepţie de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea 
nr. 24/2000, republicată, actele normative de importanţă şi complexitate deosebită pot fi 
modificate, completate sau, după caz, abrogate de autoritatea emitenta şi în perioada 
cuprinsă între data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi data prevăzută 
pentru intrarea lor in vigoare, cu condiţia ca intervenţiile propuse să intre în vigoare la 
aceeaşi dată cu actul normativ supus evenimentului legislativ (art. 58 alin. 2 din Legea nr. 
24/2000, republicată) 
3 Legea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Consiliului Legislativ a fost 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1122/29 nov. 2004. 
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2. Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al 
României, republicată5 - art. 15 şi 166; 

3. Ordinul Secretarului General al Camerei Deputaţilor nr. 
1432/2010 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, 
precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în 
Monitorul Oficial al României 7 - art. 8-118; 

                                                                                                                     
4 Legea nr. 73/1993, republicată: Art. 5 –„(1) Consiliul Legislativ stabileşte forma 
republicabilă a Constituţiei, modificată şi completată, după aprobarea prin referendum a 
legii de revizuire a acesteia. 
(2) Consiliul Legislativ examinează şi avizează, în condiţiile legii, forma republicabilă a 
legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, care au suferit intervenţii legislative şi 
pentru care s-a dispus republicarea. 
(4) Avizul Consiliului Legislativ prevăzut la alin. (2) şi (3) se transmite la cererea 
secretarului general al Camerei Deputaţilor. 
(5) Consiliul Legislativ urmăreşte şi semnalează Parlamentului sau, după caz, Guvernului, 
întârzierile în republicarea actelor normative pentru care s-a dispus o asemenea  măsură” 
5 Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României a fost republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. M.Of. nr. 470/8 iul. 2009. 
6 Legea nr. 202/1998, republicată: Art. 15 –„(1) Actul normativ modificat și/sau 
completat se republică numai în temeiul expres al dispoziției cuprinse în actul de 
modificare și/sau de completare. 
(2) Republicarea actelor normative se face în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
prin grija autorității publice care a emis actul de modificare și/sau de completare. 
Republicarea se face potrivit legii. 
(3) Republicarea actelor normative modificate și/sau completate prin ordonanțe ale 
Guvernului se face numai după aprobarea acestora din urmă de către Parlament. 
Art. 16 - Republicarea actelor normative se face cu aprobarea secretarului general al 
Camerei Deputaților, pe baza avizului prealabil al Consiliului Legislativ”. 
7 Ordinul Secretarului General al Camerei Deputaţilor nr. 1432/2010 privind procedurile 
publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj 
limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României a fost publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 81/31 ian. 2011. 
8 Ordinul Secretarului General al Camerei Deputaţilor nr. 1432/2010: 
Art. 8 - Actul normativ modificat şi/sau completat în mod substanţial se republică, având 
la bază dispoziţia cuprinsă în ultimul act de modificare, respectiv de completare. 
Art. 9 - (1) Republicarea legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului se face în cel 
mult 45 de zile de la data publicării actului care a dispus această măsură, cu respectarea 
dispoziţiilor art. 70 din Legea nr. 24/2000, republicată. 
(2) Emitenţii actelor de modificare şi/sau de completare sunt obligaţi să elaboreze şi să 
transmită secretarului general al Camerei Deputaţilor forma republicabilă a actului 
originar, pentru obţinerea avizului Consiliului Legislativ în termen de cel mult 30 de zile 
de la data publicării actului de modificare şi/sau de completare. În cazul codurilor, acest 
termen se prelungeşte cu 15 zile. Prin act originar, în sensul prezentului ordin, se înţelege 
actul normativ asupra căruia s-au produs modificări şi/sau completări şi care urmează să 
fie republicat. 
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4. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată  - art. 70 9. 

                                                                                                                     
(3) Elaborarea formei republicabile a legilor, precum şi trimiterea acesteia secretarului 
general al Camerei Deputaţilor se efectuează de către Departamentul legislativ din cadrul 
serviciilor Camerei Deputaţilor. 
(4) Republicarea legilor modificate sau completate prin ordonanţe ale Guvernului se face 
după aprobarea acestora din urmă prin lege, pentru a nu se crea eventuale discrepanţe cu 
legea de aprobare, în cazul în care aceasta aduce alte modificări ordonanţei supuse 
aprobării. 
(5) Emitenţii transmit forma republicabilă a actului normativ către secretarul general al 
Camerei Deputaţilor, cu respectarea prevederilor art. 3. 
(6) Evidenţa cererilor de republicare se ţine într-un registru special, la cabinetul 
secretarului general al Camerei Deputaţilor. 
Art. 10 - Cererea împreună cu forma republicabilă a actului normativ primită de 
secretarul general al Camerei Deputaţilor se transmit, de îndată, Consiliului Legislativ 
spre avizare. 
(2) Consiliul Legislativ transmite avizul său către secretarul general al Camerei 
Deputaţilor în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii de republicare a actului 
normativ. În cazul codurilor, acest termen se prelungeşte cu 15 zile. 
(3) După primirea avizului Consiliului Legislativ, Departamentul legislativ din cadrul 
serviciilor Camerei Deputaţilor, respectiv emitentul, după caz, întocmeşte forma finală a 
actului normativ supus republicării. 
Art. 11 - (1) Secretarul general al Camerei Deputaţilor dispune republicarea şi asigură 
transmiterea, de îndată, către regia autonomă a formei finale a actului normativ supus 
republicării, împreună cu avizul Consiliului Legislativ, pe bază de semnătură în condica 
de predare-primire. 
(2) Regia autonomă procedează la republicarea actului normativ în forma transmisă de 
secretarul general al Camerei Deputaţilor, în termen de cel mult 10 zile de la primirea 
acesteia. 
9 Legea nr. 24/2000, republicată: Art. 70 – „(1) Actul normativ modificat sau completat în 
mod substanţial se republică având la bază dispoziţia cuprinsă în actul de modificare, 
respectiv de completare.  
(2) În vederea republicării actului normativ se realizează integrarea prevederilor 
modificate sau a celor de completare în ansamblul reglementării, actualizându-se 
denumirile schimbate între timp, cum ar fi cele ale unor instituţii sau localităţi, dându-se, 
atunci când s-a dispus expres, o nouă numerotare articolelor, alineatelor, capitolelor şi 
celorlalte structuri ale actului.  
(3) Republicarea legilor, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului se face în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, prin grija autorităţii publice care a emis actul de modificare, 
respectiv de completare. Republicarea se face în cel mult 45 de zile de la data publicării 
actului care a dispus această măsură. Transmiterea formei republicabile a actului pentru 
obţinerea avizului Consiliului Legislativ se face în termen de 30 de zile de la data 
publicării actului care a dispus republicarea. În cazul codurilor, termenele se prelungesc 
cu 15 zile.  
(4) Republicarea actelor normative modificate sau completate prin ordonanţe ale 
Guvernului se face după aprobarea acestora din urmă prin lege, pentru a nu se crea 
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5. Hotărârea Guvernului nr.561/2009 pentru aprobarea 
Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru 
elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici 
publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în 
vederea adoptării/aprobării 10 - art. 61 11. 

 
1.2. Conceptul de  republicare a actelor normative 
 
În doctrina noastră, republicarea unui act normativ, în sens juridic, 

este considerată ca fiind o activitate oficială care constă în includerea 
tuturor intervenţiilor legislative la care a fost supus acel act normativ în 
forma sa de bază, originară, operaţiune în urma căreia actul în cauză 
dobândeşte o redactare actualizată şi coerentă, sub forma unui act unic, 
dându-se textelor şi o nouă numerotare, dacă este cazul (Mrejeru, (1979), 
:147); (Vida, (2006), :198); (Zlatescu, (1995), :105). 

La definiţia de mai sus se impun mai multe precizări (Popescu, 
Ciora, Tandareanu, (2008), :150). 

a) în primul rând, trebuie subliniat că textul actului normativ 
republicat va include, totdeauna, numai intervenţiile legislative exprese 
care s-au operat asupra sa; alte posibile modificări, cum sunt acelea 
implicite şi care presupun o activitate de interpretare a textelor, de 
competenţa organelor de aplicare a legii, exced cadrului legal al 
republicării, astfel cum este concepută ea în ordinea noastră de drept. 

b) În al doilea rând, prin „renumerotarea textelor” trebuie să 
înţelegem o reaşezare a tuturor elementelor structurale şi substructurale 
ale actului normativ - de la secţiune, capitol, titlu etc. până la literă, alineat, 
articol. 

                                                                                                                     
eventuale discrepanţe cu actul de aprobare, în cazul în care acesta aduce alte modificări 
ordonanţei supuse aprobării.  
(5) Legile, precum şi ordonanţele şi hotărârile Guvernului se republică cu avizul 
Consiliului Legislativ asupra noului text, la sesizarea secretarului general al Camerei 
Deputaţilor sau, după caz, al Secretariatului General al Guvernului” 
10 Hotărârea Guvernului nr.561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor 
de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor 
documente, în vederea adoptării/aprobării  a fost publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 319/14 mai. 2009. 
11 Hotărârea Guvernului nr. 561/2009: Art. 58 –„Actul normativ modificat sau completat în 
mod substanţial va fi republicat, conform dispoziţiilor art. 68 ( devenit art. 70 după ultima 
republicare) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”. 
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c) Nu în ultimul rând, se impune a se preciza că, deşi nu este opera 
legislativului sau executivului, republicarea are, într-un fel, girul acestuia, 
ca organ emitent şi produce efecte juridice. Astfel, de la data republicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, citarea textelor, precum şi 
modificările şi completările ulterioare se vor raporta numai la forma 
republicată. 

Tot astfel, înscrierea actului normativ republicat în Repertoriul 
oficial al legislaţiei se va face luându-se ca bază, alături de actul originar, 
această ultimă formă, întrucât intervenţiile legislative aduse formei de bază 
a actului, dar anterioare republicării, nu mai prezintă decât un interes pur 
istoric. 

Republicarea constă într-o o nouă publicare a unui act normativ 
(lege, ordonanţă a Guvernului, hotărâre a Guvernului) care între timp a 
fost modificat sau completat. Republicarea actului modificat sau completat 
se face într-o formă redacţională în care sunt exprimate modificările şi 
completările exprese ce i s-au adus. Republicarea asigură integralitatea într-
un singur act, a unei reglementări asupra căreia au operat, prin alte acte, 
unele modificări sau completări de text. Textul republicat aparţine actului 
de bază, în care au fost integrate modificările şi completările aduse. 

Republicarea trebuie privită ca o activitate formală, prin ea 
neputându-se realiza o prelucrare legislativă a actului respectiv. Aceasta rezultă din 
faptul că actele normative intră în categoria actelor de decizie şi 
modificarea sau completarea acestora se face tot prin acte de decizie ale 
aceloraşi autorităţi (Mrejeru, (1979), :148). 

 
1.3. Scopul republicării 
 
Scopul republicării actelor normative modificate sau completate 

este acela de a uşura activitatea de aplicare a unei reglementări amendate, 
exprimând-o într-o formă unitară, într-un singur act. Republicarea actelor 
normative modificate sau completate oferă, totodată, unele avantaje şi în 
ceea ce priveşte activitatea de evidenţă a legislaţiei prin simplificarea pe 
care o aduce. 

Republicarea unui act modificat sau completat se face în baza unui 
text expres prevăzut în actul modificator sau de completare a actului de 
bază. De menţionat că texte prin care se dispune republicarea nu figurează 
în toate actele de modificară sau completare. Asemenea texte figurează, de 
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regulă, în actele de modificare sau completare prin care se aduc schimbări 
de mai mare importanţă şi amploare a actului de bază12. 

Republicarea fiind o activitate formală, execuţională, dispoziţia de 
republicare trebuie să cuprindă, expresis verbis, tot ce urmează a se face în cadrul 
activităţii de republicare, în textul dispoziţiei de republicare neputând figura 
prevederi prin care să se introducă soluţii de fond în forma republicată a 
actului de bază, întrucât aceasta este o problemă de domeniul deciziei şi, 
pe cale de consecinţă, trebuie rezolvată prin actul de modificare, respectiv 
completare. 

Republicarea fiind o activitate execuţională (şi nu de decizie), 
trebuie să se menţină în cadrul prevederilor cuprinse în dispoziţia de 
republicare. În pregătirea textului pentru republicare, organul de 
republicare neputând să-şi lărgească sarcinile, întrucât s-ar substitui voinţei 
legiuitorului (a organului de adoptare a actului), intrând astfel într-un câmp 
decizional.  

Prin republicare, textele actului republicat13 trebuie să-şi păstreze 
autenticitatea, astfel cum au fost adoptate de organul de decizie. La 
republicarea textului, chiar dacă unele prevederi din act ar putea fi 
considerate modificate sau abrogate implicit prin alte acte, aceste 
prevederi trebuie menţinute în textul republicat, întrucât abrogările sau 
modificările implicite ţin de activitatea de aplicare a actelor normative.  

De altfel, pe linia perfecţionării legislaţiei, la elaborarea unor noi 
acte normative (inclusiv, de modificare sau completare) trebuie făcut un 
examen minuţios şi al legislaţiei tangente. 

În situaţia în care prin actul de modificare sau completare s-a omis 
exprimarea prin text a unor modificări sau abrogări anterioare cu caracter 
tacit (implicit) este recomandabil ca, la republicarea textului, să se 
folosească sistemul notelor de subsol prin care să se atragă atenţia asupra 
acestei situaţii. Operând în textul republicat unele modificări sau abrogări 
tacite, organul de republicare şi-ar depăşi atribuţiile, efectuând o 
operaţiune ce nu i-a fost indicată de organul legiuitor (Mrejeru, (1979), 
:149). 

Considerăm că organul de republicare nu este îndreptăţit a efectua 
prelucrări de text nici în situaţia unui text despre care într-un alt act 
normativ s-a prevăzut că se modifică „în mod corespunzător”. Asemenea 

                                                 
12 Se are în vedere actul asupra căruia urmează a opera modificarea sau, după caz, 
completarea. 
13 Prin textele actului republicat urmează a se înţelege atât textele actului de bază rămase în 
vigoare, cât şi cele introduse prin modificare sau completare. 
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dispoziţie este valabilă în activitatea de aplicare a legii, organul de 
republicare neputând să reformuleze un text, de îndată, ce acest lucru nu a 
fost înfăptuit de către organul de adoptare a actului. 

Prin urmare, prin textul republicat se realizează editorial o 
configurare unitară a unui act normativ care a suferit unele schimbări prin 
modificări sau completări exprese (cu redare de text). Textul republicat 
exprimă atât textele ce au rămas în vigoare din actul de bază, cât şi textele 
modificate sau introduse prin completare. De asemenea, textul republicat 
exprimă şi abrogările parţiale exprese ce s-au adus anterior actului de bază 
prin necuprinderea dispoziţiilor abrogate în textul republicat. 

În noua sa configurare, textul republicat primeşte o nouă 
numerotare a articolelor, ce este determinată de textele nou introduse 
(prin completare) sau de prevederile abrogate. În textul republicat mai 
sunt operate unele schimbări de denumiri şi alte asemenea măsuri 
prevăzute prin dispoziţia de republicare. 

Cu ocazia acţiunii de renumerotare a articolelor este necesar a se 
examina şi normele de trimitere, atât cele din corpul actului ce se republică, cât 
şi cele din alte acte normative şi a se proceda în consecinţă. 

 
1.4. Situaţia actului modificator sau de completare, după 

republicarea actului de bază 
 
Prin republicarea actului de bază, se realizează şi în plan formal o 

integrare a textelor modificatoare şi de completare în corpul actului de 
bază. În situaţia în care actele de modificare sau completare au fost pure şi 
simple (au conţinut numai asemenea norme), aceste acte prezintă, în 
continuare, interes numai din punct de vedere al evidenţei legislative. Ele 
trebuie socotite a nu mai face parte din legislaţia activă, întrucât ar putea să 
facă dublă întrebuinţare cu textul republicat, mai ales că acesta are o nouă 
numerotare a articolelor. Asemenea acte urmează a fi scoase definitiv din 
evidenţa legislativă cu ocazia abrogării actului de bază, cu care ocazie sunt 
citate în dispoziţia de abrogare cu menţiunea că au modificat, respectiv 
completat, actul de bază supus abrogării. Dacă actele modificatoare sau de 
completare au avut caracter mixt, ele vor rămâne în evidenţa activă a 
legislaţiei (până la abrogare) cu acele prevederi independente, altele decât 
cele de completare sau modificare. 
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1.5. Data republicării 
 
Potrivit dispoziţiilor art. 70 din Legea nr. 24/2000, republicată, 

republicarea legilor, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului se face, în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija autorităţii publice care a 
emis actul de modificare, respectiv de completare, în cel mult 45 de zile de 
la data publicării actului care a dispus această măsură14. 

Republicarea actelor normative modificate sau completate prin 
ordonanţe ale Guvernului se face după aprobarea acestora din urmă prin 
lege, pentru a nu se crea eventuale discrepanţe cu actul de aprobare, în 
cazul în care acesta aduce alte modificări ordonanţei supuse aprobării.  

Legile, precum şi ordonanţele şi hotărârile Guvernului se republică 
cu avizul Consiliului Legislativ asupra noului text, la sesizarea secretarului 
general al Camerei Deputaţilor sau, după caz, al Secretariatului General al 
Guvernului.  

 
1.6. Propuneri de lege ferenda 
 
Totuşi, având în vedere necesitatea simplificării legislaţiei 

româneşti, proces în care trebuie integrată şi activitatea de republicare a 
actelor normative având ca obiectiv accelerarea desfăşurării acesteia, ar fi 
oportună introducerea, în cadrul legislaţiei în materie, a unor dispoziţii 
prin care să se prevadă, în esenţă următoarele (Popescu, Ciora, 
Tandareanu, (2008), :144): 

1. Consiliului Legislativ să îi revină atribuţii de monitorizare a 
tuturor operaţiunilor de republicare a actelor normative. În acest scop, el 
ar urma să se pronunţe în mod obligatoriu cu prilejul avizului la proiectele 
de acte normative dacă este necesară republicarea actului normativ de bază 
modificat sau completat; 

2. de asemenea, referitor la republicarea legislaţiei mai vechi, ar 
urma ca această operaţiune să fie coordonată de Consiliul Legislativ pe 
baza propunerilor ministerelor, prin întocmirea unui grafic şi a unui 
program de republicare; 

3. procedura de republicare să parcurgă următoarele etape: 
- în cazul legilor, forma de republicare să se înainteze Consiliului 

Legislativ spre avizare în acelaşi timp cu trimiterea la promulgare a 

                                                 
14 Transmiterea formei republicabile a actului pentru obţinerea avizului Consiliului 
Legislativ se face în termen de 30 de zile de la data publicării actului care a dispus 
republicarea. În cazul codurilor, termenele se prelungesc cu 15 zile. 
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legii modificatoare care prevede republicarea, iar avizul Consiliului 
Legislativ să fie dat chiar după apariţia modificării în Monitorul 
Oficial, în aşa fel încât republicarea, în cele mai multe cazuri, ar 
putea să apară imediat după aceea; 

- în cazul hotărârilor, prin grija Secretariatului General al 
Guvernului, organul emitent să întocmească forma de republicare, 
care să fie trimisă Consiliului Legislativ pentru avizare, anterior sau 
odată cu trimiterea hotărârii de modificare spre publicare, avizul 
Consiliului Legislativ urmând a fi dat însă numai după publicarea 
hotărârii. 
Totuşi, ar trebui făcute unele excepţii pentru actele de mare 

complexitate (coduri etc), pentru care este necesar un timp mai îndelungat 
pentru întocmirea formei de republicare; 

- în cazul unor acte importante care suferă modificări multiple, o 
altă soluţie ar fi înlocuirea întregului act, asemănător operaţiunilor 
practicate la nivel european sau reproducerea directă a textului, aşa 
cum s-a modificat, utilizându-se formula „Legea nr. (...) se 
modifică şi va avea următorul cuprins” (ultima soluţie ar putea fi 
utilizată mai ales în cazul hotărârilor Guvernului); 

- introducerea unei noi prevederi cu rol sancţionator, prin 
intermediul căreia Guvernul şi Parlamentul, pe baza unei situaţii 
prezentate trimestrial de Consiliul Legislativ, să tragă la răspundere 
emitenţii care nu întocmesc formele republicabile în cadrul 
termenului legal; 

- de asemenea, deşi o operaţiune de codificare similară ţărilor 
europene este de domeniul perspectivei, apare ca necesară 
înfiinţarea unei comisii de codificare ca variantă pentru 
sistematizarea şi corelarea legislativă. 
Până a se ajunge la o stabilizare şi simplificare a legislaţiei, trebuie 

începută realizarea unei codificări susţinute şi sistematice, cu etapele 
preliminare amintite, inclusiv cu republicarea actelor vizate, pe baza unui 
program stabilit, rolul Consiliului Legislativ trebuind să fie bine conturat, 
alături de celelalte instituţii implicate (Popescu, Ciora, Tandareanu, (2008), 
:145). 
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2. Rectificarea actelor normative 
2.1. Sediul legal al instituţiei rectificării 
 
Sediul legal al instituţiei rectificării îl găsim în: 
1. Legea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea si funcţionarea 

Consiliului Legislativ, republicată - art. 5 alin. (3) şi (4) 15; 
2. Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al 

României, republicată - art. 17 16. 
3. Ordinul Secretarului General al Camerei Deputaţilor nr. 

1432/2010 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, 
precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în 
Monitorul Oficial al României - art. 12-15 17. 

                                                 
15 Legea nr. 73/1993, republicată: Art. 5 –„(3) Consiliul Legislativ avizează, în condiţiile 
legii, rectificările ce se propun a fi aduse unor acte normative după publicarea acestora, în 
cazul descoperirii de erori materiale. Publicarea rectificărilor de acte normative în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, se face numai cu avizul Consiliului Legislativ. 
(4) Avizul Consiliului Legislativ prevăzut la alin. (2) şi (3) se transmite la cererea 
secretarului general al Camerei Deputaţilor.” 
16 Legea nr. 202/1998, republicată: Art. 17 –„ (1) În cazul în care, după publicarea actului 
normativ, se descoperă erori materiale, la cererea organului emitent, adresată secretarului 
general al Camerei Deputaţilor, se procedează la publicarea unei rectificări.  
(2) Rectificarea se face cu avizul prealabil al Consiliului Legislativ.  
(3) Se interzice, sub sancţiunea nulităţii, modificarea prevederilor unor acte normative 
prin recurgerea la operaţiunea rectificării”. 
17 Ordinul Secretarului General al Camerei Deputaţilor nr. 1432/2010: 
Art. 12  - „(1) În cazul în care după publicare se descoperă erori materiale, se procedează 
la publicarea unei rectificări, pe baza cererii emitentului. 
(2) Cererea emitentului, semnată de conducătorul sau de locţiitorul acestuia, iar în cazul 
actelor Parlamentului, ale Preşedintelui României şi ale Guvernului României, de 
persoanele anume desemnate din cadrul acestor autorităţi publice, se adresează 
secretarului general al Camerei Deputaţilor, cu respectarea prevederilor art. 71 din Legea 
nr. 24/2000, republicată. 
(3) Cererea trebuie să indice, în mod clar, actul supus rectificării, numărul şi data 
Monitorului Oficial al României în care a fost publicat, eroarea materială, cu explicaţiile 
necesare, precum şi conţinutul rectificării. 
(4) Evidenţa cererilor de rectificare se ţine în registrul special prevăzut la art. 9 alin. (6). 
Art. 13 - (1) Secretarul general al Camerei Deputaţilor transmite cererea de rectificare 
Consiliului Legislativ spre avizare. 
(2) Consiliul Legislativ transmite avizul său către secretarul general al Camerei 
Deputaţilor în termen de cel mult 3 zile de la primirea cererii de rectificare a actului 
normativ. 
(3) Secretarul general al Camerei Deputaţilor dispune publicarea rectificării şi asigură 
transmiterea, de îndată, către regia autonomă a cererii de rectificare, împreună cu avizul 
Consiliului Legislativ, pe bază de semnătură în condica de predare-primire. 

 
 

263



JURNALUL DE STUDII JURIDICE  
 

4. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată – art. 71 18. 

5. Hotărârea Guvernului nr.561/2009 pentru aprobarea 
Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru 
elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici 
publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în 
vederea adoptării/aprobării - art. 59 19. 

 

                                                                                                                     
(4) În cazul în care Consiliul Legislativ avizează negativ cererea de rectificare, aceasta, 
împreună cu avizul Consiliului Legislativ, se restituie emitentului de către secretarul 
general al Camerei Deputaţilor. 
Art. 14 - (1) Regia autonomă procedează la publicarea rectificării, pe baza avizului 
Consiliului Legislativ, în termen de cel mult 5 zile de la primire. 
(2) Dacă ulterior se constată că rectificarea solicitată nu priveşte o eroare materială, 
răspunderea revine organului emitent care a solicitat rectificarea actului respectiv. 
Art. 15 - (1) În cazul în care, după publicarea unor acte administrative individuale, care nu 
sunt supuse avizării Consiliului Legislativ, se descoperă erori materiale, emitentul 
înaintează secretarului general al Camerei Deputaţilor o cerere de rectificare întocmită în 
conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) şi (3). 
(2) Cererile de rectificare a hotărârilor Guvernului, care nu au caracter normativ şi care 
nu au fost avizate în stadiul de proiect de către Consiliul Legislativ, se adresează 
secretarului general al Camerei Deputaţilor de Secretariatul General al Guvernului, la 
solicitarea autorităţii publice iniţiatoare. 
(3) Atestarea neavizării de către Consiliul Legislativ se face la cererea secretarului general 
al Camerei Deputaţilor. 
(4) Rectificările actelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, din dispoziţia secretarului general al Camerei Deputaţilor, în temeiul 
cererii înaintate de emitent sau de Secretariatul General al Guvernului, după caz”. 
18 Legea nr. 24/2000, republicată: Art. 71 „(1) În cazul în care după publicarea actului 
normativ se descoperă erori materiale în cuprinsul său, se procedează la publicarea unei 
note cuprinzând rectificările necesare.  
(2) Se interzice modificarea prevederilor unor acte normative prin recurgerea la 
operaţiunea de rectificare, care trebuie limitată numai la erorile materiale.  
(3) Rectificarea se face la cererea organului emitent, cu avizul Consiliului Legislativ”. 
19 Hotărârea Guvernului nr. 561/2009: Art. 59 – „(1) În cazul în care după publicarea 
actelor normative adoptate de Guvern se descoperă erori materiale în cuprinsul acestora, 
se procedează la publicarea unei note cuprinzând rectificările necesare. 
(2) Rectificarea textelor actelor normative adoptate de Guvern se face cu avizul 
Consiliului Legislativ, la cererea Secretariatului General al Guvernului adresată 
secretarului general al Camerei Deputaţilor. În acest sens, autorităţile publice iniţiatoare 
ale proiectelor de acte normative care conţin erori materiale au obligaţia de a transmite 
Secretariatului General al Guvernului textele vizate, în forma rectificabilă, justificând 
necesitatea îndreptării erorii materiale, cu solicitarea de a se dispune rectificarea necesară 
în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
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2.2. Definiţia rectificării 
 
Rectificarea este o operaţiune juridică oficială, prin intermediul 

căreia se corectează o eroare materială din cuprinsul unui act normativ, 
constatată după publicarea actului în Monitorul Oficial al României, prin 
publicarea textului rectificat în Monitor (Popescu, Ciora, Tandareanu, 
(2008), :150). 

 
2.3. Constatarea erorilor materiale şi iniţierea cererii de 

rectificare 
 
După publicarea şi republicarea actelor normative în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, la momentul punerii în practică a 
prevederilor acestora se pot constata, de către iniţiatorii actelor normative, 
anumite greşeli, care sunt de natură a crea dificultăţi, confuzii şi 
inadvertenţe în procesul de interpretare şi de aplicare a reglementărilor în 
cauză. 

Aceste greşeli apar, de obicei, în procesul de tehnoredactare, fiind 
simple erori de dactilografiere sau pot avea cauze complexe, cum ar fi: 

- neincluderea, în textul final al actului a tuturor amendamentelor 
însuşite de organul emitent; 

- transmiterea la Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, în vederea 
publicării, a unor texte care constituie variante anterioare ale 
proiectelor şi/sau care nu corespund în totalitate cu cele adoptate; 

- circuitul îndelungat pe care îl parcurge proiectul de act normativ, 
precum şi numeroasele modificări propuse în cadrul comisiilor de 
specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului; 

- erori de gramatică şi de ortografie, dar care pot impieta asupra 
înţelegerii textului; 

- în cazul actelor internaţionale, neconcordanţe între textul original şi 
textul tradus în limba română, prin omisiunea unor termeni, 
neechivalenţa unor noţiuni etc.20 

                                                 
20 Un caz particular l-a constituit omisiunea de la publicare a unei declaraţii comune 
anexate la un tratat bilateral. Astfel, deşi tratatul şi declaraţia trebuiau să fie publicate 
împreună în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive intervenite în procesul de 
prelucrare şi transmitere a datelor, s-a publicat doar tratatul. Pentru corectarea acestei 
erori, a fost adoptată o soluţie atipică, o excepţie de la regula soluţionării îndreptării 
erorilor apărute în procesul legislativ, anume publicarea tratatului împreună cu declaraţia 
comună într-un Monitor Oficial al României cu aceleaşi date de identificare cu cel 
publicat iniţial, noua formă conţinând însă o notă cu următorul conţinut: „Monitorul 
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Organul emitent, odată ce constată existenţa erorilor, trebuie să 
formuleze o cerere de rectificare, adresată secretarului general al Camerei 
Deputaţilor, semnată de conducătorul sau locţiitorul său, iar în cazul actelor 
Parlamentului şi ale Preşedintelui României, de persoane anume desemnate 
din cadrul aparatului de specialitate al acestor autorităţi publice. 

În cazul în care organul emitent este Guvernul României, rectificarea 
se face la solicitarea Secretariatului General al Guvernului adresată 
secretarului general al Camerei Deputaţilor, astfel încât autorităţile publice 
iniţiatoare ale proiectelor de ordonanţe sau de hotărâri ale Guvernului, 
care conţin erori materiale, au obligaţia de a transmite, în acest scop, 
Secretariatului General al Guvernului textele vizate, în forma 
rectificabilă21. 

În ceea ce priveşte rectificarea ordinelor, instrucţiunilor şi celorlalte 
acte normative emise de către conducătorii ministerelor şi ai altor organe 
ale administraţiei publice centrale de specialitate, în lipsa unui text legal, 
cererea de rectificare se adresează, potrivit uzanţei stabilite, direct secretarului 
general al Camerei Deputaţilor. 

Consiliul Legislativ primeşte şi înregistrează toate cererile de 
rectificare, dar avizează numai acele cereri care îndeplinesc formalităţile 
enunţate, în caz contrar, cererea restituindu-se în vederea completării 
corespunzătoare a acesteia sau parcurgerii tuturor etapelor procedurale 
prevăzute de lege22. 

 
2.4. Obiectul şi motivarea cererii de rectificare 
 
Pot constitui obiect al cererii de rectificare numai acele greşeli 

definite „erori materiale”, a căror îndreptare nu presupune schimbarea 
sensului iniţial al prevederilor supuse operaţiunii de rectificare. 

                                                                                                                     
Oficial nr. (...) difuzat anterior, este retipărit datorită unei erori constatate ulterior. Acest 
exemplar retipărit se distribuie gratuit tuturor abonaţilor şi înlocuieşte pe cel primit 
iniţiat”. 
21 În practică, au existat situaţii când autorităţile publice iniţiatoare ale proiectelor de 
ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului au evitat a se adresa Secretariatului General al 
Guvernului cu cererile de rectificare, adresându-se direct secretarului general al Camerei 
Deputaţilor, pentru ca solicitările respective să fie transmise Consiliului Legislativ spre 
avizare, procedură care contravine dispoziţiilor legale menţionate. 
22 În practica ultimilor ani, se constată o creştere atât a complexităţii cauzelor apariţiei 
erorilor materiale, cât şi a numărului de cereri de rectificare înregistrate spre soluţionare la 
Consiliul Legislativ, astfel încât s-a mărit şi numărul adreselor de restituire, precum şi 
numărul de avize negative emise de Consiliu. 
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Natura acestor erori materiale este diferită, de la simpla îndreptare a 
unei cifre sau litere, până la eliminarea unor sintagme inserate în mod 
greşit la momentul tehnoredactării textelor. 

Au existat cereri de rectificare prin care s-au propus23: 
- inserarea unor cuvinte sau sintagme în cadrul unor texte, care au fost 

omise la momentul transpunerii de către funcţionari a textelor 
adoptate de către comisiile de specialitate ale Parlamentului sau la 
momentul publicării reglementărilor; 

- schimbarea unor adrese ale unor sedii, care au fost publicate în 
mod eronat, nereflectând situaţia de fapt a adresei imobilelor 
respective; 

- în cazul actelor internaţionale, înlocuirea unor expresii cu altele 
corecte, deoarece la momentul publicării acestora, traduse şi 
autentificate, nu au fost reproduse cu fidelitate anumite texte. 
Cererea de rectificare trebuie să indice, în mod clar, actul supus 

rectificării, numărul şi data Monitorului Oficial al României în care a fost 
publicat, eroarea materială, cu explicaţiile necesare. 

Referitor la numărul greşelilor care pot constitui obiectul unei 
singure cereri de rectificare, este recomandabil ca acesta să nu fie prea mare, 
atât pentru operativitate şi celeritate în soluţionarea cererii, cât şi pentru a fi 
evitată situaţia introducerii unor propuneri de modificare sau completare a 
textului. De asemenea, din aceleaşi motive, întinderea textului propus a fi 
rectificat trebuie să fie redusă, limitându-se, de regulă, la o cifră, un cuvânt 
sau cel mult la o expresie. 

Pentru soluţionarea cererilor de rectificare şi transmiterea avizului, 
se opinează că termenul legal de 3 zile, prevăzut de Ordinul Secretarului 
General al Camerei Deputaţilor nr. 1432/2010, nu este suficient, dacă se ia 
în considerare complexitatea operaţiunilor necesare pentru soluţionarea 
cererilor de rectificare (Popescu, Ciora, Tandareanu, (2008), :153). 

Este de reţinut faptul că sunt supuse operaţiunii de rectificare 
actele normative a căror dată de adoptare este, de regulă, cât mai apropiată 
de data iniţierii cererii de rectificare. 

c) în unele cazuri, cererile de rectificare nu sunt motivate, 
nejustificându-se necesitatea îndreptării erorii materiale, astfel încât 
soluţionarea cererii poate fi întârziată, având în vedere că rezolvarea sa 
corectă impune o examinare în detaliu a actului normativ, precum şi a 
intervenţiilor legislative suferite de acesta pentru a se determina dacă 

                                                 
23 A se vedea Rapoartele de activitate ale Consiliului Legislativ pe site-ul 
http://www.clr.ro. 

 
 

267



JURNALUL DE STUDII JURIDICE  
 

obiectul rectificării îl constituie o simplă eroare materială sau are implicaţii 
asupra fondului reglementării. 

Totodată, în vederea motivării necesităţii îndreptării erorilor 
materiale, trebuie examinate, în unele cazuri, şi actele normative care 
prezintă conexiuni şi legături directe cu reglementarea propusă spre 
rectificare. 

d) în practică, cererile de rectificare pe care Consiliul Legislativ le 
primeşte spre avizare de la secretarul general al Camerei Deputaţilor, 
cuprind, totdeauna, şi punctul de vedere al Departamentului legislativ din 
cadrul Secretariatului general al Camerei. 

 
2.5. Categorii de acte normative care se rectifică cu avizul 

Consiliului Legislativ 
 
Conform art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată, acesta 
avizează numai proiectele de acte cu caracter normativ, astfel încât, şi în 
cazul rectificărilor acestea ar fi trebuit, poate, să se refere, în mod simetric, 
la îndreptarea unor greşeli constatate în cuprinsul doar acelor acte 
normative. 

Reglementările legale menţionate mai sus prevăd, în mod generic, că 
se procedează la publicarea unei rectificări în cazul în care după publicarea 
actului normativ se descoperă erori materiale. 

Ca urmare, în ceea ce priveşte rectificarea, fac obiectul avizelor 
Consiliului Legislativ acele acte (legi, decrete prezidenţiale, hotărâri ale 
Guvernului, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, acte 
normative ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate şi ale 
autorităţilor administraţiei autonome) ale căror caracteristici definitorii 
constau în aceea că instituie norme cu caracter de generalitate, impersonale şi 
care se repetă în aplicare, eficienţa juridică a actului având continuitate, 
neepuizându-se uno ictu. 

Actele care nu instituie norme cu caracter de repetabilitate 
rezolvând numai o situaţie concretă şi consumându-se, de regulă, dintr-o 
singură aplicare - actele individuale -, nu constituie obiectul unor cereri de 
rectificare care trebuie avizate, conform procedurii legale, de către Consiliul 
Legislativ. 

Astfel, Consiliul Legislativ nu avizează rectificările privind: 

 
 

268



REPUBLICATION AND RECTIFICATION OF NORMATIVE ACTS …   
 

- decrete prezidenţiale24; 
- acte cu caracter individual emise de Guvern25; 
- acte cu caracter individual emise de Parlament26; 
- acte cu caracter individual emise de organele de specialitate ale 

administraţiei publice centrale. 
În situaţia în care se primesc spre avizare asemenea cereri de 

rectificare, Consiliul Legislativ restituie lucrarea în cauză secretarului 
general al Camerei Deputaţilor, prin intermediul unei adrese, în care se 
precizează faptul că actele în cauză nu fac parte, prin conţinutul lor, din 
categoria actelor normative, fiind acte individuale care nu au fost avizate 
nici în stadiul de proiect, astfel încât rectificarea acestora nu este nici ea supusă 
avizării Consiliului Legislativ. 

De asemenea, Consiliul Legislativ nu avizează actele 
jurisdicţionale, cum sunt deciziile Curţii Constituţionale. 

Este de reţinut faptul că, în practică, Consiliul Legislativ avizează 
toate cererile de rectificare vizând reglementări cu caracter normativ, la nivel 
central, inclusiv acte emise de autorităţile administraţiei publice centrale de 
specialitate şi ale autorităţilor administrative autonome. 

În cazul cererilor de republicare, legea nominalizează în mod expres 
categoriile de acte normative care se republică cu avizul Consiliului 
Legislativ, respectiv legile, ordonanţele şi hotărârile de Guvern, adică acele 
acte care sunt şi avizate, în stadiu de proiect, de Consiliu. 

 
2.6. Soluţionarea cererii de rectificare. Avizul Consiliului 

Legislativ 
 
Analizând cererea de rectificare, se poate constata că, într-adevăr, 

obiectul cererii îl constituie îndreptarea unei erori materiale, astfel încât se 

                                                 
24 Decrete prezidenţiale referitoare la numirea sau revocarea din anumite funcţii publice a 
unor persoane, referitoare la promulgarea legilor, la acordarea unor decoraţii şi titluri de 
onoare sau la graţierea individuală etc. 
25 De exemplu,  hotărâri care reglementează: transmiterea pachetelor majoritare de acţiuni 
ale unor societăţi comerciale; transmiterea, fără plată, a unor imobile, proprietate publică 
a statului, din administrarea unor instituţii publice în administrarea altor instituţii; atestarea 
domeniului public al unor judeţe; renunţarea sau acordarea cetăţeniei române unor persoane 
etc. 
26 Cum ar fi, de exemplu, hotărâri sau decizii ale Senatului, ale Camerei Deputaţilor sau ale 
Camerelor reunite. 

 
 

269



JURNALUL DE STUDII JURIDICE  
 

elaborează un aviz favorabil, fără observaţii, iar dacă este cazul, un aviz 
favorabil, cu observaţii şi propuneri27. 

b) Dacă în urma examinării cererii de rectificare se constată că prin 
aceasta se urmăreşte modificarea sau completarea prevederilor actului 
normativ propus spre rectificare, Consiliul Legislativ emite aviz negativ, 
legea interzicând, sub sancţiunea nulităţii, modificarea prevederilor unor acte 
normative prin recurgerea la operaţiunea rectificării. 

În cadrul avizelor negative, se precizează, de asemenea, faptul că 
modificările preconizate prin cererea de rectificare pot fi realizate prin acte 
normative modificatoare, adoptate cu procedurile legale corespunzătoare. 

În cazul acelor cereri de rectificare prin care se solicită rectificarea 
unor acte individuale sau acte jurisdicţionale, Consiliul Legislativ restituie 
lucrarea în cauză împreună cu o adresă către secretarul general al Camerei 
Deputaţilor, în condiţiile precizate mai sus. 

c) Au existat şi cereri de rectificare referitoare la actele internaţionale, 
avizate negativ, deoarece acestea au avut ca obiect înlocuirea unor termeni 
sau schimbarea ortografiei unor pasaje, propuneri care nu aduceau o 
îmbunătăţire a textului, constituind doar stilizări ale textului actului 
internaţional, acest procedeu nefiind propriu regimului juridic al actelor 
internaţionale sau care, dimpotrivă, afectau fondul reglementării prin 
modificarea prevederilor actului internaţional în cauză. 

 
2.7. Publicarea rectificării în Monitorul Oficial al 

României, Partea I 
 
Pentru ca textele propuse a fi rectificate să poată fi publicate în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, este necesar ca avizul Consiliului 
Legislativ să fie transmis secretarului general al Camerei Deputaţilor, 
urmând ca acesta să dispună publicarea rectificării şi să transmită cererea 
de rectificare, împreună cu avizul, Regiei Autonome „Monitorul Oficial”. 

În Partea I a Monitorului Oficial al României se publică o notă, 
compusă dintr-o parte introductivă, care dispune rectificarea, cu 
precizarea tuturor datelor de identificare ale actului normativ supus 
rectificării, precum şi textul propriu-zis în forma rectificată. 

                                                 
27 În practică, avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri predomină, având în vedere că 
cererile de rectificare prezintă deseori lacune în ce priveşte indicarea completă a 
conţinutului notei care urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României. 
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Rectificarea produce, astfel, efecte juridice la publicarea ei în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, din acest moment textul rectificat 
fiind încorporat în cuprinsul actului normativ supus rectificării. 

 
2.8. Comparaţie între operaţiunea rectificării şi unele 

intervenţii aduse actelor normative (modificarea şi completarea) 
 
Realizarea unei distincţii între operaţiunea rectificării, pe de o 

parte, şi modificările şi completările aduse actelor normative, pe de altă 
parte, se impune cu necesitate, având în vedere că, deseori, în practică, 
acestor procedee juridice le sunt atribuite efecte juridice asemănătoare. 

Trebuie precizat că este de esenţa rectificării de a nu modifica sau 
completa actele normative, din acest fapt rezultând astfel că între aceste 
trei operaţiuni există o distincţie fermă şi clară de regim juridic. 

Totuşi, odată cu intrarea lor în vigoare, textele rectificate, modificate 
sau completate sunt integrate în corpul actului normativ supus rectificării, 
modificării, respectiv completării. 

În practică, s-au întâlnit multe cazuri în care, sub forma unei cereri 
de rectificare, se propunea de fapt modificarea sau completarea textelor 
actelor normative, prin înlocuirea unor cifre, cuvinte sau sintagme, 
înlocuiri care, la o studiere atentă a textului, schimbau sensul iniţial al 
acestuia, având, de asemenea, repercusiuni în ceea ce priveşte punerea în 
aplicare a prevederilor în cauză. 

În asemenea cazuri, Consiliul Legislativ a emis avize negative. 
 
2.9. Propuneri de lege ferenda 
 
În literatura de specialitate, se apreciază, pe bună dreptate, că 

reglementarea legală privind operaţiunile de rectificare a actelor normative 
va trebui regândită, pentru a se preciza cu mai multă stricteţe regimul 
acestora şi a se delimita, cu mai multă pregnanţă, tipul de „eroare” care 
poate fi corectat prin intermediul rectificării, considerându-se totodată că 
nu este neglijabilă nicio împrejurare care ar putea defini aşa-zisele „erori 
materiale”, interzicându-se chiar îndreptarea unor asemenea greşeli dintr-
un act normativ dacă a trecut un timp prea îndelungat de la publicarea 
actului originar sau dacă se vrea corectarea prea multor erori prin 
operaţiunea de rectificare. De asemenea, prezentarea motivelor şi 
temeiurilor rectificării ar trebui făcută totdeauna detaliat, urmând să 
însoţească cererea de rectificare, în caz contrar avizul Consiliului Legislativ 
trebuind să fie negative (Popescu, Ciora, Tandareanu, (2008), :158). 
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Este preferabil ca textul legal să prevadă expres - cel puţin cu titlul 
de exempli gratia - cazuri de inadmisibilitate a unei cereri de rectificare, iar 
unele dintre dispoziţiile care acum sunt conţinute în Ordinul Secretarului 
General al Camerei Deputaţilor nr. 1432/2010, ar trebui preluate în Legea 
nr. 24/2000, întrucât instituie norme primare, de nivelul acesteia. 

 
3. Concluzii 
 
În concluzie, se observă că spre deosebire de alte intervenţii 

legislative (modificarea, completarea sau abrogarea), republicarea şi 
rectificarea prezintă unele particularităţi, în sensul că acestea nu aduc 
atingere fondului reglementării, în cazul republicării actualizându-se textul 
unui act normativ în urma modificărilor, completărilor şi abrogărilor 
suferite de acesta în timp, iar rectificarea limitându-se la îndreptarea 
erorilor materiale constatate după publicarea actelor normative în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Deoarece modificările, completările şi abrogările la care sunt 
supuse actele normative fac dificilă perceperea integrală a prevederilor 
acestora, pentru o regăsire facilă a informaţiei juridice în asemenea cazuri  
se impune republicarea acelor acte normative.  

Reglementarea prin lege a procedurii de republicare a actelor 
normativ s-a dovedit şi se dovedeşte extrem de utilă, pentru evitarea 
situaţiilor întâlnite destul de des în realitatea normativă, în care, prin 
intermediul unei asemenea operaţiuni se procedează la unele modificări de 
texte, introducerea unor texte noi sau suprimarea altora din forma 
originară a actului ori chiar schimbarea structurii interne a reglementărilor, 
evitându-se, astfel, procedura legală a adoptării actelor normative. 

Rectificarea actelor normative constituie o operaţiune, chiar dacă 
uneori inevitabilă, totuşi foarte delicată, fiindcă schimbă, în parte, 
redactarea actului publicat iniţial. 

Delimitarea „erorilor materiale” de alte imperfecţiuni de fond ale 
actului normativ nu este de cele mai multe ori uşor de făcut. Emitenţii 
actelor normative au câteodată tendinţa de a soluţiona aceste 
imperfecţiuni şi contradicţii între texte cu ajutorul rectificărilor, întrucât 
recurgerea la procedura modificării acestor acte presupune parcurgerea 
unor etape dificile şi aşteptarea unei perioade de timp îndelungate. În plus, 
rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, face corp 
comun cu actul pe care-l rectifică - deci ar urma să se aplice de la data 
aplicării acestuia - iar modificarea adusă actului originar printr-un act 
ulterior va intra în vigoare numai după publicarea acestui din urmă act în 
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Monitorul Oficial al României, deci la o dată ulterioară (Popescu, Ciora, 
Tandareanu, 2008), :158). 

Un act normativ, în vigoare la un moment dat, apare uneori ca un 
ansamblu haotic, cu un număr însemnat de modificări sau completări, care 
fac practic imposibilă sau cel puţin greoaie cunoaşterea exactă a noii 
înfăţişări a reglementării în cauză. Erorile materiale, de asemenea, pot crea 
dificultăţi mari în cunoaşterea, respectarea şi aplicarea corectă a 
prevederilor legale. Tocmai de aceea, republicarea şi rectificarea actelor 
normative, astfel cum sunt ele reglementate în legea română, rămân 
operaţiuni de tehnică legislativă deosebit de importante în vederea 
sistematizării şi simplificării legislaţiei, precum şi a perceperii exacte şi 
complete a conţinutului fiecărui act normativ, în vigoare la un moment 
dat. 

 
REFERENCES 

 
1. Tratate, cursuri şi monografii 

Mrejeru, I., (1979) Tehnica legislativa, Editura Academiei, Bucuresti, 
Romania. 

Popescu, S., Ciora, C., Tandareanu, V., (2008) Aspecte practice de tehnica si 
evidenta legislativa, Editura Regia Autonoma “Monitorul Oficial”, 
Bucuresti, Romania. 

Vida, I., (2006) Legistica formala. Introducere in tehnica si procedura legislativa, 
ediţia a III-a, Editura Lumina Lex, Bucuresti, Romania. 

Zlatescu, V., (1995) Introducere in legistica formala, Editura Rompit, Bucuresti, 
Romania. 
 
2. Acte normative 

Legea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea si funcţionarea 
Consiliului Legislativ (republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1122/29 nov. 2004). 

Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României 
(republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470/8 
iul. 2009). 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative (republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 260/21 aprilie 2010). 

Hotărârea Guvernului nr.561/2009 pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, 
avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici 

 
 

273



JURNALUL DE STUDII JURIDICE  
 

 
 

publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor 
documente, în vederea adoptării/aprobării  (publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 319/14 mai. 2009). 

Ordinul Secretarului General al Camerei Deputaţilor nr. 1432/2010 
privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi 
ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în 
Monitorul Oficial al României (publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 81/31 ian. 2011). 
 
3. Pagini web 

http://www.clr.ro (site-ul Consiliului Legislativ). 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame (Repertoriul legislaţiei din 

România). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

274



 
INCONSISTENCIES BETWEEN THE PROVISIONS OF LAW 

NO. 202/2010 AND THE NEW CIVIL PROCEDURE 
CODE IN MATTERS OF CIVIL APPEAL 

 
INADVERTENŢE ÎNTRE DISPOZIŢIILE LEGII NR. 

202/2010 ŞI CELE ALE NOULUI COD DE PROCEDURĂ 
CIVILĂ ÎN MATERIA APELULUI CIVIL  

 
Larisa Drugă* 

Lucian Arnăutu*  
 
Abstract 
Law no. 202/2010 regarding some measures to accelerate the settlements 

process occurs in the Romanian legal space both for speeding civil procedures and the 
preparation of the implementation of new codes, some of the regulations contained in the 
forthcoming codification beeing found in this law. 

 
Keywords 
New Civil Procedure Code, civil appeal 

                                                 
* Asistent univ. drd. la Facultatea de Drept a Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, 
larisademeter@yahoo.com 
* Lect. univ. drd. la Facultatea de Drept a Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, 
lucianarnautu_upa@yahoo.com 

 
 

275



JURNALUL DE STUDII JURIDICE  
 

Introducere 
 
Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor intervine în spaţiul legislativ românesc atât în 
scopul asigurării celerităţii procedurilor civile cât şi în vederea pregătirii 
implementării noilor coduri, unele dintre reglementările cuprinse în 
viitoarea codificare regăsindu-se în această lege.  

În acest sens în expunerea de motive la această lege s-a arătat că: 
„dintre disfuncţionalităţile majore ale justiţiei din România, cel mai aspru 
criticată a fost lipsa de celeritate în soluţionarea cauzelor. Întrucât 
procedurile judiciare se dovedesc deseori greoaie, formaliste, costisitoare şi 
de lungă durată, s-a conştientizat faptul că eficacitatea administrării actului 
de justiţie constă în mare măsură şi în celeritatea cu care drepturile şi 
obligaţiile consfinţite prin hotărâri judecătoreşti intră în circuitul juridic, 
asigurându-se astfel stabilitatea raporturilor juridice deduse judecăţii. 

Prin reformarea codurilor de procedură (…) s-a urmărit, ca 
obiectiv esenţial, crearea în materia procedurilor judiciare a unui cadru 
legislativ modern care să răspundă pe deplin imperativelor funcţionării 
unei justiţii moderne, adaptate aşteptărilor sociale, precum şi necesităţii 
creşterii calităţii acestui serviciu public.Ţinând însă seama de termenul 
preconizat pentru intrarea în vigoare a noilor coduri de procedură (1 
octombrie 2011), se impune instituirea unor norme procedurale cu efecte 
imediate - în pregătirea implementării codurilor şi în acord cu soluţiile 
legislative consacrate de acestea - de natură să faciliteze eficientizarea 
procedurilor judiciare şi soluţionarea cu celeritate a proceselor.” 

Prin raportare la obiectivele urmărite, Legea nr. 202/2010 a fost 
denumită de iniţiatorul ei, Ministerul Justiţiei, încă din faza dezbaterilor 
publice, „mica reformă” pentru a o delimita de „marea reformă” a legislaţiei 
civile şi procesual civile care urmează a avea loc prin intrarea în vigoare a 
noilor coduri.  

Deşi, potrivit declaraţiilor iniţiale ale iniţiatorului, legea urmărea 
numai degrevarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin modificarea 
competenţelor ce revin acestei instanţe, precum şi prin flexibilizarea şi 
eficientizarea instituţiei recursului în interesul legii, forma adoptată de 
Parlament scoate în evidenţă o paletă extrem de largă de modificări 
legislative. 

Prezentul demers urmăreşte să pună în evidenţă modificările 
operate în materia procedurii soluţionării apelului, cale ordinară de atac 
reglementată în procedura civilă, analizând, pe de o parte,  efectul acestora 
prin prisma obiectivului general urmărit prin adoptarea Legii nr. 202/2010 
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(accelerarea judecăţii proceselor) dar şi măsura în care acest actul 
normativ, prin instituirea unor norme procedurale cu efecte imediate îşi 
realizează obiectivul propus (pregătirea implementării noilor codurilor în 
acord cu soluţiile legislative consacrate de acestea în materia apelului) 

 
1. Obiectul apelului 
 
Apelul reprezintă exerciţiul unui drept procesual care determină 

soluţionarea cauzei într-o fază superiară a procesului civil. Prin urmare, el 
nu este, în ultimă instanţă, decât exerciţiul practic al acţiunii civile, de unde 
rezultă că, pentru exercitarea apelului trebuie îndeplinite condiţiile de fond 
cum sunt cele privitoare la hotărârile care pot face obiectul acestei căi de 
atac. Determinarea obiectului apelului se face în mod explicit prin textul 
art. 282 C. proc. civ. : „Hotărârile date în primă instanţă de judecătorie sunt 
supuse apelului la tribunal, iar hotărârile date în primă instanţă de tribunal sunt 
supuse apelului la curtea de apel”.  

Aria hotărârilor susceptibile de apel a fost mult restrânsă prin 
introducerea art. 282¹ C. proc. civ. în urma adoptării O.U.G. 138/2000, 
textul reglementând situaţiile în care se justifică suprimarea acestei căi de 
atac datorită interesului redus al litigiului, caracterului provizoriu al unor 
măsuri sau chiar simplităţii unor procese.   

Legea 202/2010 realizează o importantă intervenţie legislativă în 
materia obiectului apelului întrucât prin dispoziţiile sale (art. I, pct. 26) 
modifică şi completează chiar textul art. 282¹ care vizează cazurile de 
restrângere a dreptului la apel. Mai întâi, trebuie remarcat faptul că 
dispoziţia completatoare a art. 282¹ C. proc. civ. introdusă prin Legea 
202/2010 nu se regăseşte în mod similar în materia apelului în Noul Cod 
de procedură civilă (NCPC). Aceasta rezultă însă, implicit, din 
reglementările noi în materia recursului.  

Astfel, legea privind „mică reformă în justiţie” completează art. 
282¹ al actualului Cod de  procedură civilă prin introducerea în text a 
„cererilor pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare 
săvârşite în procesele penale”, suprimând astfel, în fapt, calea de atac a 
apelului şi în privinţa acestor cereri. Aceeaşi modificare nu este reluată în 
Noul Cod de Procedură Civilă în materia apelului, însă o dispoziţie având 
acelaşi scop,  regăsim în NCPC în materia recursului.  

Noul Cod de procedură civilă suprimă, ca regulă, calea recursului 
în majoritatea cazurilor în care judecătoria are plenitudine de competenţă 
ca instanţă de fond (477 alin 2). De asemenea, potrivit NCPC, nu sunt 
supuse recursului hotărârile pronunţate în unele cauze de competenţa de 
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primă instanţă a tribunalului cum ar fi cererile în materie de proprietate 
intelectuală şi la conflictele de muncă. Per a contrario, rezultă că toate 
celelalte hotărâri pronunţate în primă înstanţă de tribunal, printre care şi 
cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare (art. 93 
pct. 1, lit. i NCPC) sunt supuse numai recursului. 

 
2.Soluţiile care pot fi pronunţate de instanţa de apel. 
 
În domeniul judecării apelului a intervenit o modificare 

importantă pentru accelerarea soluţionării litigiilor, prin noua reglementare 
a articolului 297 din actualul C. proc.civ. care vizează soluţiile care pot fi 
pronunţate de instanţa de apel.    

Art. 297 C. proc. civ are următorul conţinut „ - În cazul în care se 
constată că, în mod greşit, prima instanţă a soluţionat procesul fără a intra 
în judecata fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părţii care nu a fost legal 
citată, instanţa de apel va anula hotărârea atacată şi va judeca procesul, 
evocând fondul. Cu toate acestea, în cazul în care prima instanţă a 
soluţionat procesul fără a intra în judecata fondului, instanţa de apel va 
anula hotărârea atacată şi va trimite cauza spre rejudecare, o singură dată, 
primei instanţe sau altei instanţe egale în grad cu aceasta din aceeaşi 
circumscripţie, dacă părţile au solicitat în mod expres luarea acestei măsuri 
prin cererea de apel ori prin întâmpinare. De asemenea, instanţa de apel va 
anula hotărârea atacată şi va trimite cauza spre rejudecare, o singură dată, 
primei instanţe sau altei instanţe egale în grad cu aceasta din aceeaşi 
circumscripţie, în cazul în care judecata în primă instanţă s-a făcut în lipsa 
părţii care nu a fost legal citată, iar partea a solicitat în mod expres luarea 
acestei măsuri prin cererea de apel. Dezlegarea dată problemelor de drept 
de către instanţa de apel, ca şi necesitatea administrării unor probe sunt 
obligatorii pentru judecătorii fondului." iar , alin. (2) teza a II –a „...atunci 
când există vreun alt motiv de nulitate, instanţa de apel, anulând în tot sau 
în parte procedura urmată, va reţine procesul spre judecare”  

În pofida unor mici diferenţieri de redactare, soluţiile reglementate 
de textul citat sunt inspirate din art. 474 alin 3 NCPC. Cu toate acestea, 
soluţiile promovate de art. 474 din NCPC nu sunt preluate în totalitate, 
deşi aspectul cantitativ al actualului art. 297 C. proc. civ ar părea să ne 
contrazică.  

Prima teză a art. 297, alin. (1) C.proc.civ reglementează ca regulă 
soluţia evocării fondului de către instanţa de apel în cazul în care prima 
instanţă fie a soluţionat pricina în lipsa părţii care nu a fost legal citată, fie 
a soluţionat pricina fără a dezlega fondul, respectiv s-a pronunţat pe o 
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excepţie dirimantă, care face de prisos analizarea în tot sau în parte a 
fondului.1   

Noutatea textului constă în faptul că sunt reglementate expres 
doar două ipoteze în care instanţa de apel, anulând sentinţa de fond, nu 
reţine spre judecare, ci trimite cauza spre rejudecare primei instanţe: prima 
ipoteză se referă la situaţia în care instanţa de fond a soluţionat cauza fără 
a intra în judecarea fondului; a doua ipoteză în care se trimite spre 
rejudecare instanţei de fond se referă la soluţionarea procesului în lipsa 
părţii care nu a fost legal citată. În toate celelalte cazuri de nulitate a 
hotărârii instanţei de fond, dacă s-a judecat pe fond, instanţa de apel va 
reţine spre judecare cauza, evocând fondul. În acest sens, lămuritoare sunt 
dispoziţiile art. 297, alin. (2) teza a II –a „...atunci când există vreun alt motiv de 
nulitate, instanţa de apel, anulând în tot sau în parte procedura urmată, va reţine 
procesul spre judecare”. 

Se observă, astfel, că, deşi prin modalitatea de redactare a textului, 
sunt evidenţiate mai întâi excepţiile de la regulă, de fapt se consacră 
principiul evocării fondului chiar de către instanţa de apel în situaţiile 
menţionate, raţiunile noii reglementări fiind evidente, ele fiind determinate 
de necesiatea asigurării astfel accelerării proceduri judiciare în faza apelului 
şi evitarea trimiterii cauzei spre rejudecare. Aceasta este deosebirea cea ma 
semnificativă faţă de vechea reglementare 

Aşa cum am arătat, de la principiul enunţat potrivit căruia în cazul 
anulării hotărâri instanţa de apel evocă fondul, noua reglementare instituie 
o excepţie inedită constând în aceea că dispoziţia de casare cu trimitere se 
pronunţă, aşa cum vom arăta în cele ce urmează, numai la solicitarea 
expresă a părţilor. Însă art. 297 C. proc. civ. în redactarea dată prin Legea 
nr. 202/2010, spre deosebire de reglementarea din NCPC, se referă 
distinct la cele două ipoteze evocate mai sus. Astfel, în situaţia soluţionării 
cauzei fără judecarea fondului, dispoziţia de trimitere spre rejudecare 
instanţei de fond nu se aplică automat de către instanţa de apel, aceasta 
putând dispune casarea cu trimitere numai „dacă părţile au solicitat în mod 
expres luarea acestei măsuri prin cererea de apel ori prin întâmpinare”. Această 
redactare ambivalentă rezultată din folosirea pluralului, într-o interpretare 
riguroasă ar părea să impună ideea că numai la cererea ambelor părţi, 
instanţa va putea, anulând hotărârea, să trimită cauza spre rejudecare 
instanţei de fond, în cele două situaţii amintite. Anumite opinii din 
doctrină însă, interpretează textul enunţat în sensul că intenţia legiuitorului  

                                                 
1 Horia Ţiţ, Daniel Atasiei, Mica reformă în justiție. Legea nr. 202/2010 comentată, Editura 
Hamangiu, 2010, p. 77. 
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ar fi de a opera casarea cu trimitere spre rejudecare şi în ipoteza în care „cel 
puţin una dintre părţi a solicitat expres trimiterea spre rejudecare”.  

În opinia reputatului procedurist Ioan Leş, casarea cu trimitere în 
ipoteza nejudecării fondului în primă instanţă este posibilă doar dacă 
ambele părţi au solicitat expres casarea cu trimitere2. Şi în opinia noastră, 
o soluţie contrară, în temeiul căreia în această ipoteză, a nejudecării 
fondului de către prima instanţă, instanţa de apel să poată reţine cauza 
spre judecare evocând fondul doar la cererea uneia dintre părţi, ar echivala 
cu  privarea celeilalte părţi de anumite drepturi procesuale.  

                                                

Raţiunea reglementării în mod distict a celor două situaţii de 
excepţie are în vedere tocmai interesul părţilor, întrucât renunţarea la un 
grad de jurisdicţie înseamnă uneori implicit pierderea dreptului de a utiliza 
anumite prerogative procesuale specifice judecării în faţa primei instanţe.  

În cea de-a doua ipoteză - de asemenea excepţie de la regula casării 
cu reţinere spre rejudecare la instanţa de apel – rejudecarea pe fond de 
către instanţa de fond se va dispune de către instanţa de apel numai dacă 
partea care nu a fost legal citată la soluţionarea cauzei a solicitat expres 
acest lucru prin ceerea de apel sau prin întâmpinare. Redactarea clară a 
textului nu comportă nici un fel de discuţie, soluţia adoptată fiind pe 
deplin justificată întrucât numai  apelantul, ca parte care nu a fost legal 
citată are interes să solicite şi să obţină casarea cu trimitere. 

Comun celor două situaţii de excepţie analizate este faptul că 
soluţia casării cu trimitere spre rejudecare instanţei de fond se poate 
dispune o singură dată de către instanţa de apel, tocmai pentru a se evita 
retrimiterile succesive care, de cele mai multe ori, prelungesc nejustificat 
durata litigiilor. 

Urmare modificării aduse în acest sens prin Legea nr. 202/2010, în 
doctrină au apărut deja voci care susţin, nu fără temei, că regula evocării 
fondului de catre instanţa de apel poate conduce la consecinţa încălcării 
drepturilor şi garanţiilor procesuale pe care partea trebuie să le aibă la 
dispoziţie pentru apărarea drepturilor sale subiective, or nu se poate 
înlătura o garanţie esenţială a judecăţii echitabile, numai în scopul scurtării 
judecăţii3.   

 
2  Ioan Leş, Tratat de drept procesual civil, Ediția a 5-a, Editura C. H. Beck, București, 2010, 
p. 777. 
3 A se vedea în acest sens, Horia Ţiţ, Daniel Atasiei, op.cit., p. 82. Autorii arată că, de 
exemplu, în situaţia în care prima instanţă nu a intrat în cercetarea fondului, admiţând o 
excepţie dirimantă, şi nu a administrat probele necesare pentru stabilirea situaţiei de fapt, 
dacă instanţa de apel evocă fondul, părţile nu vor mai avea posibilitatea de a exercita o 
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O dispoziţie utilă şi raţională este aceea potrivit căreia „dezlegarea 
dată problemelor de drept de către instanţa de apel ca şi necesitatea 
administrării unor probe sunt obligatorii pentru judecătorii fondului”. Este 
transpunerea firească în materia apelului a unei reguli consacrate în 
prezent în materia recursului. 

Dispoziţiile din alin. 2 ale art. 297 nu au fost modificate prin Legea 
nr. 202/2010, iar Noul CPC cuprinde o reglementare parţial asemănătoare 
celei actuale în cazul constatării necompetenţei instanţei care a pronunţat 
hotărârea atacată. Astfel, dacă prima instanţă s-a declarat competentă, iar 
instanţa de apel stabileşte că a fost necompetentă va anula hotărârea 
atacată şi va trimite cauza spre judecare instanţei competente sau altui 
organ cu ativitate jurisdicţională competent.  

În schimb, NCPC cuprinde dispoziţii noi vizând situaţia în care 
instanţa de apel constată că ea are competenţă să judece în primă instanţă. 
Completarea instituie expres posibilitatea exercitării căii de atac împotriva 
hotării pronunţate în acest caz; textul prevede că instanţa de apel va anula 
hotărârea atacată şi va judeca în fond, pronunţând o hotărâre susceptibilă 
de apel sau recurs. Spre deosebire de reglementarea actuală (după 
modificărilor aduse prin Legea 202/2010), textul NCPC are o redactare 
care înlătură orice echivoc în legătură cu posibilitatea atacării cu apel sau, 
după caz, cu recurs, a unei asemenea hotărâri.  

Trebuie semnalat faptul că şi judecata recursului a suferit 
modificările esenţiale, în acelaşi scop al accelerării soluţionării litigiilor, 
prin introducerea alin 6¹ la art. 312 C. proc. civ. Textul prevede aceeaşi 
limitare la o singură dată a casării cu trimitere în cursul procesului pentru 
cazul în care instanţa a cărei hotărâre este recurată a soluţionat procesul 
fără a intra în dezbaterea fondului, pentru cazul în care judecata s-a făcut 
în lipsa părţii care nu a fost regulat citată atât la administrarea probelor cât 
şi la dezbaterea fondului, respectiv pentru cazul casării pentru lipsă de 
competenţă. În finalul aliniatului amintit se prevede că în cazul în care 
după casarea cu trimitere potrivit alin. 5 sau 6 al art. 312 C. proc. civ. 
intervine o nouă casare în aceeaşi cauză, tribunalele sau curţile de apel vor 
judeca în fond cauza. Din păcate aceste dispoziţii de limitare a casării cu 
trimitere nu se regăsesc şi în dispoziţiile art. 492 care reglementează 
soluţiile ce pot fi pronunţate de instanţa de recurs în Noul CPC.   

                                                                                                                     
cale de atac prin care să invoce netemeinicia hotărârii, deoarece pe calea recursului vor 
putea invoca doar motive de nelegalitate.  
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Concluzii 
 
Mica reformă, privită global, dincolo de orice îndoială, reprezintă o 

măsură de modernizare a unor proceduri învechite, greoaie şi inflexibile. 
Scopul urmărit, accelerarea judecăţilor, este cât  se poate de binevenit, în 
condiţiile în care durata de soluţionare a cauzelor este unul din cele mai 
mari păcate ale justiţiei noastre. Dincolo de instituţii juridice discutabile şi 
imperfecţiuni tehnice ale noii legi, ea reprezintă, în mod cert un plus. 

Este cert că măsuri precum posibilitatea de comunicare directă a 
actelor de procedură între părţi, citarea prin mail, suprimarea unor căi de 
atac (recursul în cazul anumitor plângeri contravenţionale), limitarea 
casărilor cu trimitere şi enumerarea măsurilor pozitive poate continua, va 
conduce, treptat, la o scădere a numărului de cauze aflate pe rolul 
instanţelor. Impactul nu va fi unul esenţial, dar va fi un progres, va fi mai 
bine pe termen mediu şi lung.  

Pe de altă parte, este inutil şi ineficace termenul de 7 zile, lipsit de 
orice sancţiune, pentru soluţionarea cererilor de încuviinţare a executării 
silite. Și sub imperiul micii reforme, Judecătoriile din Bucureşti vor 
continua să soluţioneze, în 2 sau 3 luni cererile de încuviinţare a executării 
silite. Primul termen pentru soluţionarea unei cereri nou introdusela 1 
ianuarie 2011 la Tribunalul Bucureşti va fi fixat tot în iunie 2011, sau chiar 
în noiembrie 2011 la anumite secţii ( iar la Judecătoria Iaşi la 15 martie 
2011) Și după ce primul termen este la 3 luni sau 1 an de la introducerea 
acţiunii, chiar nu mai contează că al doilea termen poate fi scurt, întrucât 
părţile o să comunice direct şi mail actele de procedură; răul iremediabil 
va fi fost deja produs. Iar când un judecător va voi să soluţioneze cu 
maxim de celeritate o pricină, va constata că, în continuare, nu poate 
acorda termene din zi în zi, pentru că nu sunt săli de judecată disponibile. 
Aşadar, mica reformă va produce o şi mai mică accelerare a judecăţilor. 

Fără a contesta vehement necesitatea adoptării şi intrării în vigoare 
a Legii nr. 202/2010 anterior noului Cod de procedură civilă , ar fi fost de 
dorit lipsa unor reglementări discordante în raport cu cele din Noul CPC – 
Legea nr. 134/2010 – pentru a se evita neajunsurile ce se vor ivi la data 
intrării în vigoare a noii codificări, neajunsuri sau inadvertenţe care nu vor 
putea fi evitate sau eliminate decât prin alte modificări ale codului care să 
se adapteze, la rândul său, dispoziţiilor „micii reforme”.                 
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Abstract. 
The article hereby approaches the new regulations regarding the institution of 

special disposable portion of the surviving spouse, pointing out the differences between the 
current Civil Code and the New Civil Code, in force from 1 October 2011, and the 
method of calculation of the special disposable portion under the new provisions. 

The article 1090 of the New Romanian Civil Code provides that the rights of 
the surviving spouse, where there are children from outside of the marriage with the 
testator, cannot exceed a quarter of the inheritance (as a unchangeable limit) nor the 
portion of the descendant that received the least (as a variable limit). Although the basic 
inheritance rights of the surviving spouse have substantially improved during the time, 
according to article 1090 the descendants are specifically protected from being 
disadvantaged compared to the surviving spouse because the descendants are now entitled 
to inherit any difference between the freely disposable portion established in article 1089 
and the special disposable portion of the surviving spouse (so called ordinary disposable 
portion), so that this potential difference can no longer be divided on the general rules for 
the legal inheritance between the surviving spouse and descendants with whom he would 
come to inherit. 
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Noul Cod civil , care urmează să intre în vigoare la 1 octombrie 

2011, aduce unele modificări cu privire la instituţia cotităţii disponibile 
speciale a soţului supravieţuitor, motiv pentru care este necesară o 
prezentare a noilor reglementări în acest domeniu, analizând diferenţele 
faţă de vechea reglementare precum şi modul de funcţionare al cotităţii 
disponibile speciale în baza noilor dispoziţii. 

Conform art. 939 din Codul civil actual, în vigoare până la 1 
octombrie 2011  „bărbatul sau femeia care, având copii dintr-alt maritagiu, 
va trece în al doilea sau subsecvent maritagiu, nu va putea dărui sotului din 
urmă decât o parte egală cu partea legitimă a copilului ce a luat mai putin, 
şi fără ca, nici într-un caz, donaţiunea să treacă peste cuartul bunurilor”. 

Determinarea cuantumului cotităţii disponibile speciale ridică 
unele discuţii în lumina dispoziţiilor art. 939 din actualul Cod civil, care 
sunt aplicabile în concurs cu prevederile Legii nr. 319/1944 , drepturile 
soţului supravieţuitor neputând fi limitate exclusiv la cotitatea disponibilă 
specială prevăzută de art. 939, ci urmând a fi stabilite ţinându-se seama şi 
de noua calitate a soţului supravieţuitor, aceea de moştenitor legal 
rezervatar. 

În condiţiile în care Legea nr. 319/1944 va fi abrogată de data 
punerii în aplicare a Legii 287/ 2009, legiuitorul a urmărit în noul Cod civil 
să corijeze neajunsurile dispoziţiilor privind cotitatea disponibilă specială a 
soţului supravieţuitor şi să permită o aplicare coerentă a acestei instituţii. 
Asfel, în noul Cod civil, art. 1090, care a primit denumirea marginală 
cotitatea disponibilă specială a soţului supravieţuitor, prevede că: 

 „(1) Liberalităţile neraportabile făcute soţului supravieţuitor, care 
vine la moştenire în concurs cu descendenţi care nu provin din căsătoria 
sa cu defunctul, nu pot depăşi un sfert din moştenire şi nici partea 
descendentului care a primit cel mai puţin. 

(2) Dacă defunctul nu a dispus prin liberalităţi de diferenţa dintre 
cotitatea disponibilă stabilită potrivit art. 1089 şi cotitatea disponibilă 
specială, atunci această diferenţă revine descendenţilor. 

(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător 
atunci când descendentul menţionat la alin. (1) a fost dezmoştenit direct, 
iar de această dezmoştenire ar beneficia soţul supravieţuitor.” 

 
I. Limitele cotităţii disponibile speciale. 
 
În baza art. 1090 alin. (1) N. C. civ., de cujus nu poate gratifica pe 

soţul din ultima căsătorie în limita cotităţii disponibile ordinare, stabilită 
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potrivit art. 1089, ci numai în limita unei cotităţi disponibile speciale, egală 
cu partea descendentului care a luat mai puţin, cel mult un sfert din 
moştenire.  

Stabilirea acestor limite în care soţul supravieţuitor poate fi 
gratificat are ca scop ocrotirea descendenţilor lui de cujus împotriva 
influenţelor şi presiunilor pe care soţul din ultima căsătorie ar putea să le 
exercite asupra părintelui recăsătorit, determinându-l să-i facă liberalităţi în 
dauna descendenţilor . 

 
II. Condiţii. 
 
Pe lângă condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească soţul 

supravieţuitor, una dintre condiţiile pentru aplicarea regulilor privind 
cotitatea disponibilă specială se referă la faptul că soţul supravieţuitor 
trebuie să vină la moştenire în concurs cu descendenţi care nu provin din 
căsătoria sa cu defunctul, indiferent dacă sunt dintr-o căsătorie anterioară, 
din afara ei sau din adopţie. Prin folosirea termenului de „descendenţi” în 
art. 1090 alin. (2) N. C. civ. au fost înlăturate controversele legate de 
folosirea noţiunii de „copil” din art. 939 C. civ. 

Este necesar ca data concepţiei, nu neapărat naşterea 
descendentului din afara căsătoriei să fie anterioară anterioară încheierii 
ultimei căsătorii , dispoziţiile art. 1090 fiind aplicabile atât în cazul 
descendenţilor de gradul I cât şi a celor de grade subsecvente, indiferent 
dacă vin la moştenire prin reprezentare sau în nume propriu  şi indiferent 
dacă descendenţii provin dintr-o căsătorie anterioară a defunctului care a 
fost declarată nulă sau anulată. 

Textul se referă la descendenţi la plural, însă este neîndoilenic că el 
se aplică şi în folosul unui singur copil care nu provine din căsătoria 
soţului supravieşuitor cu defunctul .  

O altă condiţie se referă la aplicarea dispoziţiilor privind cotitatea 
disponibilă specială numai în cazul în care soţul supravieţuitor, care vine la 
moştenire în concurs cu descendenţi care nu provin din căsătoria sa cu 
defunctul, a primit de la de cujus liberalităţi neraportabile. 

Ar putea fi vorba de donaţii făcute de de cujus ultimului soţ, chiar 
înainte de încheierea căsătoriei, sau de legate lăsate în favoarea ultimului 
soţ, chiar dacă data testamentului e anterioară încheierii ultimei căsătorii, 
precum şi de cazul în care de cujus a prevăzut exheredarea descendenţilor 
în cauză, de această exheredare urmând a beneficia soţul din ultima 
căsătorie, cu menţiunea că acestă ipoteză este reglementată în mod expres 
şi va fi analizată separat.  
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Astfel, este necesar ca soţul supravieţuitor să fi primit de la de 
cujus liberalităţi neraportabile, ceea ce înseamnă că nu sunt îndeplinite 
condiţiile pentru a exista obligarea soţului supravieţuitor la raportul 
donaţiilor primite (conform art. 1146 şi urm.), fie soţul supravieţuitor se 
bucură de o liberalitate scutită de raport.  

În acest sens, trebuie menţionat că în baza art. 1146 alin. (2) N. C. 
civ., există posibilitatea ca de cujus să facă o donaţie soţului supravieţuitor 
cu scutire de raport. La fel, conform art. 1147 N. C. civ., soţul 
supravieţuitor nu este obligat la raportul donaţiilor primite de la de cujus 
în cazul în care renunţă la moştenirea legală, putând păstra liberalitatea 
primită în limitele cotităţii disponibile din art. 1089. Totuşi, trebuie avut în 
vedere faptul că există posibilitatea ca, prin stipulaţie contrară în 
contractul de donaţie, soţul supravieţuitor să fie obligat la raportul 
donaţiei şi în cazul renunţării la moştenire, caz în care va fi obligat să 
readucă la moştenire valoarea bunului donat care depăşeşte  partea din 
bunurile succesorale la care ar fi avut dreptul ca moştenitor legal.  

Condiţia ca liberalitatea făcută soţului supravieţuitor să fie 
neraportabilă se justifică prin faptul că dacă liberalitatea este raportabilă 
aceasta constituie doar un avans asupra moştenirii şi va fi readusă, în 
natură sau prin echivalent la moştenire . 

 
III. Mod de calcul al cotităţi disponibile speciale. 
 
În cazul în care de cujus a făcut liberalităţi neraportabile soţului 

supravieţuitor, care vine la moştenire în concurs cu descendenţi care nu 
provin din căsătoria sa cu defunctul, prima operaţiune e stabilirea cotităţii 
disponibile ordinare conform art. 1089 N. C. civ. şi indirect, a rezervei 
moştenitorilor rezervatari, fiind necesar să aflăm şi partea descendentului 
care a primit cel mai puţin. De cujus poate să dispună de această cotitate 
disponibilă ordinară fie în favoarea unor terţi, fie a rudelor, fie a soţului 
supravieţuitor. În cazul în care de cujus a dispus în favoarea soţului 
supravieţuitor iar acesta vine în concurs cu un descendent din afara ultimei 
căsătorii, el poate fi gratificat numai în limitele cotităţii disponibile 
speciale.  

Partea reprezentând cotitatea disponibilă specială a soţului 
supravieţuitor se impută asupra cotităţii disponibile ordinare, nefiind 
posibilă cumularea celor două cotităţi . 

Modul de calcul al cotităţii disponibile este următorul: mai întâi se 
deduce rezerva soţului supravieţuitor raportată la întreaga moştenire, 
rezerva descendenţilor se calculează asupra părţii de moştenire rezultată 
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după scăderea rezervei soţului supravieţuitor şi se obţine cotitatea 
disponibilă ordinară, asupra căreia se va calcula cotitatea disponibilă 
specială , conform art. 1090 N. C. civ. 

 
IV. Regimul unei eventuale diferenţe dintre cotitatea 

disponibilă totală şi cotitatea disponibilă specială. 
 
Art. 1090 alin. (2) soluţionează o problemă referitoare la o 

eventuală diferenţă dintre cotitatea disponibilă totală şi cotitatea 
disponibilă specială, problemă existentă sub imperiul dispoziţii din C. civ. 
în vigoare privind cotitatea disponibilă a soţului supravieţuitor în concurs 
cu descendenţi care nu provin din căsătoria sa cu defunctul, unde nu era 
reglementat regimul acestei diferenţe.  

În doctrină s-a admis că defunctul putea să dispună în favoarea 
oricui de această diferenţă, cu excepţia soţului din ultima căsătorie  iar în 
cazul în care defunctul nu a dispus de acestă diferenţă sau în cazul în care 
a dispus în favoarea soţului supravieţuitor dar dispoziţia este ineficace, 
acea parte din moştenire urma să fie împărţită conform regulilor 
moştenirii legale, între soţul supravieţuitor şi descendenţii defunctului . 

În lipsa unei dispoziţii exprese, în baza vechilor reglementări, 
diferenţa dintre cotitatea disponibilă totală şi cotitatea disponibilă specială, 
numită cotitatea disponibilă ordinară, urma să fie împărţită pe baza 
regulilor de la moştenirea legală între soţul supravieţuitor şi descendenţii 
cu care acesta ar fi venit în concurs; totuşi, deşi soţul supravieţuitor nu ar 
fi putut primi liberalităţi de la de cujus care să depăşească ¼ din moştenire 
şi nici partea descendentului care a primit cel mai puţin, acesta ajungea să 
culeagă din moştenire peste aceeastă limită prin cumularea cotităţii 
disponibile speciale cu o parte din cotitatea disponibilă ordinară- ca 
diferenţă dintre cotitatea disponibilă totală şi cotitatea disponilbilă 
specială-, corespunzătoare cotei sale legale. 

Potrivit art. 1090 alin. (2) C. civ., eventuala cotitate disponibilă 
ordinară, ca diferenţă dintre cotitatea disponibilă totală (cotitatea 
disponibilă stabilită potrivit art. 1089) şi cotitatea disponibilă specială, va 
reveni descendenţilor în situaţia în care defunctul nu a dispus prin 
liberalităţi de această parte. 
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V. Cotitatea disponibilă specială în cazul în care 
descendentul a fost dezmoştenit, iar de acestă dezmoştenire ar 
beneficia soţul supravieţuitor. 

 
Deşi alin. (2) a remediat problema privind împărţirea unei 

eventuale diferenţe dintre cotitatea disponibilă stabilită potrivit art. 1089 şi 
cotitatea disponibilă specială, stipulând în mod expres faptul că va fi 
atribuită descendenţilor, alin. (3) continuă ideea de protecţie a 
descendenţilor împotriva unor liberalităţi făcute soţului supravieţuitor care 
să depăşească limitele din alin. (1); astfel, alin. (3) prevede în mod expres 
faptul că în situaţia în care descendentul care nu provine din căsătoria 
soţului supravieţuitor cu defunctul a fost dezmoştenit direct, iar de această 
dezmoştenire ar beneficia soţul supravieţuitor, se aplică în mod 
corespunzător dispoziţiile alin. (1) şi (2). 

Cu titlu de noutate, art. 1090 alin. (3) N. C. civ. prevede expres că 
dispoziţiile privind limitele cotităţii disponibile speciale sunt aplicabile şi în 
cazul în care de cujus a prevăzut exheredarea descendenţilor care nu 
provin din căsătoria soţului supravieţuitor cu defunctul, de această 
exheredare urmând a beneficia soţul din ultima căsătorie, deoarce soţul 
supravieţuitor  ar urma să beneficieze de pe urma exheredării în calitate de 
moştenitor legal; în lipsa acestei dispoziţii exprese, prin lipsa condiţiei 
cerute de alin. (1) privind existenţa unei liberalităţi în favoarea soşului 
supravieţuitor, s-ar ajunge ca în acest caz, deşi soţul profită indirect de pe 
urma demoştenirii descendenţilor, drepturile acestuia să nu mai fie limitate 
la cotitatea disponibilă specială, ceea ce ar injust. 

Alin. (3) are rolul de a întări ideea că soţul supravieţuitor nu poate 
primi în nici o situaţie, deci nici în ipoteza în care descendentul a fost 
dezmoştenit, mai mult decât ceea ce este stabilit în alin. (1). 

Dacă se aplică în mod corespunzător dispoziţiile alin. (2) înseamnă 
că diferenţa dintre cotitatea disponibilă stabilită potrivit art. 1089 şi 
cotitatea disponibilă specială nu mai poate fi împărţită între descendent şi 
soţul supravieţuitor potrivit regulilor de la moştenrea legală deoarece 
descendentul a fost exheredat de către de cujus iar soţul supravieţuitor 
dacă ar culege cota sa legală din cotitatea disponibilă ordinară ar ajunge să 
depăşească limita impusă de alin. (1). 

Ideea de bază a alin. (3) este de a nu permite soţului supravieţuitor 
să beneficieze de o dezmoştenire directă a descendentului. Prin faptul că 
se prevede în mod expres aplicarea alin. (2) în mod corespunzător, alin. (3) 
ar putea fi interpretat în sensul că intenţia legiuitorului a fost ca, inclusiv în 
această situaţie, descendentul să culeagă cotitatea disponibilă ordinară, 
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adică diferenţa dintre cotitatea disponibilă stabilită potrivit art. 1089 şi 
cotitatea disponibilă specială; totuşi, o astfel de interpretare pe baza căreia 
unui descendent dezmoştenit direct de către de cujus i s-ar permite să 
culeagă, pe lângă rezerva sa, încă o parte din moştenire- corespunzătoare 
cotei sale legale din cotitatea disponibilă ordinară- ar contraveni în mod 
vădit intenţiei manifestate de către de cujus.  

Astfel, potrivit alin. (3), în cazul în care a avut loc o dezmoştenire 
directă a descendentului, aplicarea în mod corespunzător a alin. (1) 
înseamnă că soţul supravieţuitor nu va putea beneficia de această 
exheredare decât în limita din alin. (1), adică fără a putea depăşi un sfert 
din moştenire şi nici partea descendentului care a primit cel mai puţin, însă 
formularea în sensul că se va aplica în mod corespunzător a alin. (2) 
rămâne fără substanţă deoarece în nici o situaţie decendentul exheredat nu 
se va putea bucura de diferenţa dintre cotitatea disponibilă stabilită 
potrivit art. 1089 şi cotitatea disponibilă specială, nici măcar în limita cotei 
sale legale. Singura interpretare care rămâne pentru aplicarea în mod 
corespunzător a dispoziţiilor alin. (2) este de a împărţi cotitatea disponibilă 
ordinară conform regulilor moştenirii legale dar fără ca soţul 
supravieţuitor sau descendentul exheredat direct să poată beneficia de 
aceasta.   

 
VI. Ipoteze de calcul al cotităţii disponibile speciale. 
 
În situaţia în care soţul supravieţuitor vine la moştenire în concurs 

cu un singur descendent de gradul I care nu provine din căsătoria sa cu 
defunctul, pentru a stabili limita în care soţul supravieţuitor va putea fi 
gratificat, calculul cotităţii disponibile speciale se va face astfel: mai întâi 
calculăm rezerva soţului supravieţuitor care, prin coroborarea art. 972 lit. 
a) cu art. 1088, va fi ½ din cota sa legală de ¼, deci va fi 1/8; apoi se 
calculează rezerva descendentului care, în urma coroborării art. 975 alin. 
(3) cu art. 1088, va fi de ½ din cota legală de ¾, adică 3/8. De aici, pe 
baza art. 1089, rezultă o cotitate disponibilă de 1-1/8-3/8=1/2, pe care o 
vom numi cotitate disponibilă totală (eventual pentru a folosi acelaşi 
limbaj utilizat de legiuitor în art. 1099 unde foloseşte expresia rezervă 
globală, putem folosi expresia cotitate disponibilă globală). După o 
comparaţie între cotitatea disponibilă totală de ½ (4/8), limita de un sfert 
din moştenire (2/8) şi rezerva descendentului de 3/8, care reprezintă 
partea descendentului care a primit cel mai puţin, rezultă o cotitate 
disponibilă  specială de 2/8. În cazul în care defunctul nu a dispus prin 
liberalităţi de diferenţa dintre cotitatea disponibilă totală/ globală de ½ 
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(4/8) şi cotitatea disponibilă specială de 2/8, atunci această diferenţă de 
4/8-2/8=2/8=1/4, pe care o numim cotitate disponibilă ordinară, revine 
descendentului, în conformitate cu alin. (2). La finalul acestui calcul, soţul 
supravieţuitor va culege rezerva de 1/8, plus cotitatea disponibilă specială 
de 2/8, ceea ce înseamnă un total de 3/8, iar descendentul va culege 
rezerva sa de 3/8, plus cotitatea disponibilă ordinară de 2/8, deci un total 
de 5/8. 

În situaţia în care soţul supravieţuitor vine la moştenire în concurs 
cu doi descendenţi de gradul I care nu provin din căsătoria sa cu 
defunctul, pentru a stabili limita în care soţul supravieţuitor va putea fi 
gratificat, calculul cotităţii disponibile speciale se va face astfel: mai întâi 
calculăm rezerva soţului supravieţuitor care, prin coroborarea art. 972 lit. 
a) cu art. 1088, va fi ½ din cota sa legală de ¼, deci va fi 1/8; apoi se 
calculează rezerva celor doi descendenţi care, în urma coroborării art. 975 
alin. (3) cu art. 1088, va fi de ½ din cota legală de ¾, adică 3/8, iar rezerva 
unui singur descendent va fi de ½ din 3/8, adică 3/16. De aici, pe baza 
art. 1089, rezultă o cotitate disponibilă totală/ globală de 1-1/8-3/8=1/2. 
După o comparaţie între cotitatea disponibilă totală/ globală de ½ (8/16), 
limita de un sfert din moştenire (4/16) şi rezerva unui singur descendent 
de 3/16, care reprezintă partea descendentului care a primit cel mai puţin, 
rezultă o cotitate disponibilă specială de 3/16. În cazul în care defunctul 
nu a dispus prin liberalităţi de diferenţa dintre cotitatea disponibilă totală/ 
globală de ½ (8/16) şi cotitatea disponibilă specială de 3/16, atunci 
această diferenţă de 8/16-3/16=5/16, numită cotitate disponibilă 
ordinară, revine celor doi descendenţi, în conformitate cu alin. (2). La 
finalul acestui calcul, soţul supravieţuitor va culege rezerva de 1/8, plus 
cotitatea disponibilă specială de 3/16, ceea ce înseamnă un total de 5/16, 
iar cei doi descendenţi vor culege rezerva de 3/8, plus cotitatea disponibilă 
ordinară de 5/16, deci un total de 11/16, deci fiecare descendent va culege 
½ din 11/16, adică 11/32. 

În situaţia în care soţul supravieţuitor vine la moştenire în concurs 
cu trei descendenţi de gradul I care nu provin din căsătoria sa cu 
defunctul, pentru a stabili limita în care soţul supravieţuitor va putea fi 
gratificat, calculul cotităţii disponibile speciale se va face astfel: mai întâi 
calculăm rezerva soţului supravieţuitor care, prin coroborarea art. 972 lit. 
a) cu art. 1088, va fi ½ din cota sa legală de ¼, deci va fi 1/8; apoi se 
calculează rezerva celor trei descendenţi care, în urma coroborării art. 975 
alin. (3) cu art. 1088, va fi de ½ din cota legală de ¾, adică 3/8, iar rezerva 
unui singur descendent va fi de 1/3 din 3/8, adică 1/8. De aici, pe baza 
art. 1089, rezultă o cotitate disponibilă totală/ globală de 1-1/8-3/8=1/2. 
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După o comparaţie între cotitatea disponibilă totală/ globală de ½ (4/8), 
limita de un sfert din moştenire (2/8) şi rezerva unui singur descendent de 
1/8, care reprezintă partea descendentului care a primit cel mai puţin, 
rezultă o cotitate disponibilă specială de 1/8. În cazul în care defunctul nu 
a dispus prin liberalităţi de diferenţa dintre cotitatea disponibilă totală/ 
globală de ½ (4/8) şi cotitatea disponibilă specială de 1/8, atunci această 
diferenţă de 4/8-1/8=3/8, numită cotitate disponibilă ordinară, revine 
celor trei descendenţi, în conformitate cu alin. (2). La finalul acestui calcul, 
soţul supravieţuitor va culege rezerva de 1/8, plus cotitatea disponibilă 
specială de 1/8, ceea ce înseamnă un total de 2/8=1/4, iar cei trei 
descendenţi vor culege rezerva de 3/8, plus cotitatea disponibilă ordinară 
de 3/8, deci un total de 6/8=3/4, deci fiecare descendent va culege 1/3 
din 3/4, adică 1/4. 

În situaţia în care soţul supravieţuitor vine la moştenire în concurs 
cu patru descendenţi de gradul I care nu provin din căsătoria sa cu 
defunctul, pentru a stabili limita în care soţul supravieţuitor va putea fi 
gratificat, calculul cotităţii disponibile speciale se va face astfel: mai întâi 
calculăm rezerva soţului supravieţuitor care, prin coroborarea art. 972 lit. 
a) cu art. 1088, va fi ½ din cota sa legală de ¼, deci va fi 1/8; apoi se 
calculează rezerva celor patru descendenţi care, în urma coroborării art. 
975 alin. (3) cu art. 1088, va fi de ½ din cota legală de ¾, adică 3/8, iar 
rezerva unui singur descendent va fi de 1/4 din 3/8, adică 3/32. De aici, 
pe baza art. 1089, rezultă o cotitate disponibilă totală/ globală de 1-1/8-
3/8=1/2. După o comparaţie între cotitatea disponibilă totală/ globală de 
½ (16/32), limita de un sfert din moştenire (8/32) şi rezerva unui singur 
descendent de 3/32, care reprezintă partea descendentului care a primit 
cel mai puţin, rezultă o cotitate disponibilă specială de 3/32. În cazul în 
care defunctul nu a dispus prin liberalităţi de diferenţa dintre cotitatea 
disponibilă totală/ globală de ½ (16/32) şi cotitatea disponibilă specială de 
3/32, atunci această diferenţă de 16/32-3/32=13/32, numită cotitate 
disponibilă ordinară, revine celor patru descendenţi, în conformitate cu 
alin. (2). La finalul acestui calcul, soţul supravieţuitor va culege rezerva de 
1/8, plus cotitatea disponibilă specială de 3/32, ceea ce înseamnă un total 
de 7/32, iar cei patru descendenţi vor culege rezerva de 3/8, plus cotitatea 
disponibilă ordinară de 13/32, deci un total de 25/32, deci fiecare 
descendent va culege 1/4 din 25/32, adică 25/128. 

În cazul în care soţul supravieţuitor vine în concurs cu 
descendenţii de gradul II, III etc. ai defunctului (nepoti, strănepoţi dintr-o 
căsătorie anterioară), rezerva acestora din urmă va fi stabilită în funcţie de 
numărul tulpinilor, iar nu pe capete.  Astfel, dacă pe o tulpină sunt mai 
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mulţi descendenţi de gradul II, III etc. ai defunctului, cotitatea disponibilă 
specială a soţului supravieţuitor va trebui să respecte această limită, ca 
parte a descendentului care a primit cel mai puţin. 

 
VII. Sancţiunea nerespectării cotităţii disponibile speciale. 
 
În cazul depăşirii cotităţii disponibile speciale, sancţiunea este 

reducţiunea liberalităţii până la limitele stabilite de art. 1090 N. C. civ., 
sancţiune care poate fi invocată de către descendenţii defunctului care nu 
provin din căsătoria soţului supravieţuitor cu defunctul şi numai dacă 
descendentul (sau proprii lui descendenţi) pot şi vor să vină la moştenire.  

Exerciţiul acţiunii în reducţiune va folosi indirect tuturor copiilor 
defunctului deoarece prin efectul reducerii liberalităţilor excesive cu care a 
fost gratificat soţul supravieţuitor, bunurile care au făcut obiectul 
liberalităţii reintră în moştenire spre a fi împărţite între toţi descendenţii . 

Astfel, există posibilitatea ca, pe lângă descendenţii care nu provin 
din căsătoria soţului supravieţuitor cu defunctul, să profite de reducţiunea 
liberalităţilor făcute în favoarea soţului supravieţuitor, în mod indirect, şi 
descendenţii care provin din această căsătorie şi, deşi nici Codul civil în 
vigoare şi nici noul Cod civil nu reglementează în mod expres persoanele 
care pot invoca sancţiunea reducţiunii, este firesc să aibă această 
posibilitate numai persoanele pentru protecţia cărora a fost instituit textul, 
adică numai descendenţii defunctului care nu provin din căsătoria soţului 
supravieţuitor cu defunctul. 

Dacă liberalitatea în favoarea soţului din ultima căsătorie este 
făcută într-o formă simulată, sancţiunea va fi nulitatea absolută şi totală 
chiar dacă valoarea ei se încadrează şi nu depăşeşte limitele cotităţii 
disponibile speciale. În doctrină s-a considerat că se sancţionează nu 
numai şi nu atât depăşirea cotităţii disponibile speciale, ci intenţia de 
fraudare a drepturilor descendenţilor defunctului, frauda fiind prezumată 
absolut de lege . Această sancţiune prevăzută expres de Codul civil în 
vigoare [art. 940 alin. (2)] nu se mai regăseşte în noul Cod civil, astfel încât 
se ridică întrebarea dacă mai poate fi aplicată în lipsa unei prevederi 
exprese în acest sens. 

 
Concluzii 
 
Cu scopul de a asigura ocrotirea descendenţilor lui de cujus 

împotriva influenţelor pe care ar putea să fie exercitate asupra acestuia de 
către soţul din ultima căsătorie, Noul Cod civil păstrează instituţia cotităţii 
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disponibile speciale, stabilind că liberalităţile făcute soţului supravieţuitor, 
care vine la moştenire în concurs cu descendenţi care nu provin din 
căsătoria sa cu defunctul, nu pot depăşi un sfert din moştenire şi nici 
partea descendentului care a primit cel mai puţin. 

Noul Cod civil soluţionează o problemă existentă în baza vechii 
regelemntări referitoare la o eventuală diferenţă dintre cotitatea disponibilă 
totală şi cotitatea disponibilă specială, stabilind că va reveni descendenţilor 
în situaţia în care defunctul nu a dispus prin liberalităţi de această parte. 

Cu titlu de noutate, se prevede expres că dispoziţiile privind 
limitele cotităţii disponibile speciale sunt aplicabile şi în cazul în care de 
cujus a prevăzut exheredarea descendenţilor care nu provin din căsătoria 
soţului supravieţuitor cu defunctul, de această exheredare urmând a 
beneficia soţul din ultima căsătorie. 
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Abstract.: 
For the first time in the Romanian law, the contract of banking deposit of 

funds is experiencing a concrete substantial regulation, namely the new Civil Code, 
together with the other contracts of a banking nature. The features of banking contracts, 
which are mainly represented by technicality, informatization, deregulation, 
“publicization”, insurance and a governed character, have left their own effect upon the 
new regulation, which is synthesized in only one article – article 2191 – and which is 
insufficient in comparison with the complexity of the legal act in question. 

The current work shall be analyzing on the one hand the legal identity of the 
contract of banking deposit of funds, stressing its feature of irregular deposit, which is 
nonetheless governed by the rules applicable to consumption loans, while on the other 
hand it shall be dealing with the legal content of such a contract – contractual rights 
and obligations, but also legal rights and obligations (ope legis). From the perspective of 
the new regulations, there shall be established both the continuity elements and the 
innovative ones in relation to the contract subject to analysis.  

Still, for a complete approach of the legal content, the current work shall take 
as point of reference, any time there will be necessary, the banking regulations or 
practices connected to the field, at least when it comes to guaranteeing the restitution of 
the deposited amounts of money, an aspect regulated including by the community law. In 
the end, the readers of the work will be able to understand that the provisions of the new 
Civil Code represent only the general legal ground of the contract of banking deposit of 
funds. 

 
Keywords:  
banking deposit, deposit guarantee fund, banking interest, interest 

capitalization, deposit restitution 
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1. Repere generale privind depozitul bancar de fonduri 
1.1. Reglementare juridică 
 
Tributar concepţiei moniste asupra dreptului privat, noul Cod 

civil1 a inclus în aria sa de reglementare şi contractele comerciale de 
factură bancară constituind însăşi raţiunea de a fi a unei instituţii de credit: 
contul bancar curent, depozitul bancar, facilitatea de credit, închirierea 
casetelor de valori.  

Prin particularităţile sale, depozitul bancar se constituie într-o 
veritabilă specie a depozitului civil, reglementată distinct de acesta în noul 
Cod civil, art. 2191. Reglementarea  este rezumată la un singur articol, atât 
cât să îi confere identitate juridică, aspectele comune, în special, condiţiile 
de fond şi de formă, rămânând supuse dreptului comun în materie de 
obligaţii.  

Pentru integralitatea abordării, vom analiza, în măsura în care sunt 
incidente, şi reglementările cu conţinut bancar, Ordonanţa de urgenţă a 
Guvenului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului2 şi Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind Fondul de 
garantare a depozitelor în sistemul bancar3.  

 
1.2. Depozitul bancar de fonduri – contract civil sau 

comercial?  
 
Depozitul bancar reglementat la art. 2191 rămâne un contract 

comercial special - bancar, cel puţin, prin prisma argumentelor: 
- atragerea de depozite de fonduri este rezervată unor entităţi 

speciale – instituţiile de credit, societăţi comerciale pe acţiuni, 
având un regim juridic special, potrivit O.U.G. nr. 99/2006, ce o 
realizează cu titlu de profesiune bancară. 

                                                 
* Lect. univ. dr., Universitatea Valahia din Târgoviste, Facultatea de Drept si Stiinte 
Social-Politice. 
1 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, Monitorul oficial al României nr. 511 din 24 
iulie 2009, modificat prin Legea nr. 71/2011, Monitorul oficial al României, partea I, nr. 
409 din 10 iunie 2011, republicat, Monitorul oficial al României, partea I, nr. 505 din 15 
iulie 2011, denumit în această lucrare noul Cod civil ori legea nouă, spre a-l diferenţia de 
vechiul Cod civil.   
2 Monitorul oficial al României nr. 1027 din 27 decembrie 2006, denumita in prezenta 
lucrare legea speciala ori O.U.G. nr. 99/2006.  
3 Republicata, Monitorul oficial al Romaniei nr. 487 din 19 august 2010, denumita in 
prezenta lucrare O.G. nr. 39/1996. 
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Atragerea resurselor băneşti de la public, operaţiuni pasive, se face 
cu scopul constituirii disponibilităţilor băneşti necesare acordării de 
credite, operaţiuni active. Spre deosebire de împrumutul civil, banca 
împrumută resursele atrase de la clienţi sub forma depozitelor bancare şi 
nu banii săi, fiind un veritabil intermediar, de unde şi calificarea acestor 
operaţiuni ca acte de comerţ, de interpunere în circulaţie a numerarului şi 
a titlurilor. Altfel spus, banca face „plasarea fondurilor unuia în producţia 
altuia”4; 

- contractul de depozit bancar reglementat la art. 2191 din noul Cod 
civil are un conţinut configurat potrivit domeniului comercial; 
dobânda bancară are caracter comercial ori, în dreptul comun, 
operează numai dobânda legală; 

- activitatea economică de interes public desfăşurată de instituţiile 
de credit face ca domeniul bancar să aibă legături strânse cu 
dreptul public, fără a ieşi din aria celui privat, contractele însele 
suportând influenţa cerinţelor de prudenţă bancară, stabilite prin 
legea specială sau prin reglementările Băncii Naţionale a României, 
neaplicabile în cazul celor civile. 
Însăşi reglementarea sa în Titlul IX „Diferite contracte speciale”, 

Capitolul XV „Contul bancar curent şi alte contracte bancare” conduce la 
concluzia unui contract comercial - special,  supus, din perspectiva 
condiţiilor de fond şi de formă, dreptului comun.   

 
2. Noţiunea şi calificarea depozitului bancar de fonduri 
2.1. Noţiune 
 
Sub denumirea de depozit bancar, noul Cod civil reglementează 

depozitul de fonduri  şi depozitul de titluri. Vom supune abordării 
conceptuale depozitul de fonduri, din perspectiva noului Cod civil, 
reglementării speciale, cât şi a doctrinei.  

Legea specială, O.U.G. nr. 99/2006, nu defineşte depozitul bancar, 
acestea nefiind menţionat nici în cadrul expresiilor şi termenilor definiţi la 
art. 7 al acesteia. O.U.G. nr. 99/2006 operează cu expresia atragerea de 
depozite sau alte fonduri rambursabile, art. 5, art. 7 pct. 1, art. 18 alin. (1) 
lit. a), art. 22 alin. (2) lit. c), atunci când reglementează obiectul de 
activitate bancară, delimitând activităţile care pot fi desfăşurate de 
instituţiile de credit şi stabilind limitele acestora. De asemenea, în lege, se 

                                                 
4 C.A. Gheorghe, Drept bancar, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006, p. 114. 
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fac referiri la depozit şi contract în capitole distincte, atribuindu-li-se un 
conţinut restrictiv. 

Preocupat de garantarea rambursării sumelor depozitate, 
legiuitorul s-a axat, în  O.G. nr. 39/1996 privind Fondul de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar, nu atât asupra noţiunii, cât pe varietăţile 
depozitului bancar, depăşind aria celui tradiţional, de simplă încredinţare 
de fonduri spre fructificare. O.G. nr. 39/1996 operează cu noţiunile de 
depozit garantat (eligibil), depozit negarantat, depozit indisponibil, cărora 
le-a atribuit o semnificaţie specifică, valabilă numai în contextul executării 
garanţiei legale instituite, noţiuni identificate şi în Directiva 1994/19/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 1994 cu privire la 
sistemele de garantare a depozitelor5.   

Potrivit art. 2191 alin. (1) noul Cod civil, „Prin constituirea unui 
depozit de fonduri la o instituţie de credit, aceasta dobândeşte proprietatea 
asupra sumelor de bani depuse şi este obligată să restituie aceeaşi cantitate 
monetară, de aceeaşi specie, la termenul convenit, sau după caz, oricând, la 
cererea deponentului, cu respectarea termenului de preaviz stabilit de 
părţi, ori, în lipsă, de uzanţe”. Textul relevă limitarea dispoziţiilor jurdice la 
obiectul contractului şi efectul translativ de proprietate al depozitului, cât 
şi principiul nominalismului monetar, nedefinind însă contractul bancar de 
fonduri.  

Literatura juridică civilă consideră depozitul bancar „o varietate a 
contractului de depozit neregulat, încheiat între bancă, în calitate de 
depozitar, şi o persoană fizică sau juridică, în calitate de deponent, prin 
care depozitarul se obligă să păstreze sumele de bani şi să le restituie, la 
cerere, cu dobânzile aferente, dintr-o dată sau fracţionat, titularului 
depunerii sau reprezentantului său, iar în caz de deces al titularului 
persoană fizică moştenitorilor acestuia ori de încetare a persoanei juridice, 
succesorilor patrimoniului acestuia”6 .  

În doctrina franceză, depozitul de fonduri este definit de o 
manieră sintetică ca   „remiterea unei sume de bani unei bănci, cu 
obligarea acesteia de a o restitui”7, însă neacoperind esenţa acestuia. 

                                                 
5 JOCE L.135 din 31 mai 1994, p. 5, modificata prin Directiva 2009/14/CE, sub aspectul 
plafonului de garantare si al termenului de plata a compensatiilor, JOCE L. 68 din 13 
martie 2009, p. 3. 
6  Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, vol. II, Editura Universul juridic, 
Bucuresti, 2007, p. 93. 
7 S. Piedelièvre, Droit bancaire, Editeur Presses Universitaires de France, PUF, Paris, 2003, 
p. 241. 
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Potrivit opiniei noastre, depozitul bancar de fonduri este 
contractul prin care o persoană încredinţează unei instituţii de credit bani 
ori alte lichidităţi, cu obligaţia acesteia de a le restitui la cerere sau la 
termenul stabilit şi de acordare a unei dobânzi, în condiţiile convenite. 

 
2.2. Calificare juridică 
 
Determinarea regimului depozitului bancar de fonduri, implicit a 

efectelor sale juridice, necesită calificarea sa juridică, realizabilă prin 
raportarea acestuia la contractele cu care are afinităţi. Prin obiectul asupra 
căruia poartă şi scopul constituirii, contractul de depozit bancar este 
susceptibil de două calificări: depozit neregulat; împrumut acordat băncii. 

a) Depozitul bancar de fonduri – depozit neregulat 
Prin obiect, purtând asupra unor bunuri fungibile, consumptibile 

după natura lor - o cantitate de monedă, care nu trebuie restituite în natura 
lor, ci prin alte lucruri asemănătoare, depozitul bancar de fonduri se 
învederează o specie a depozitului civil neregulat8, acceptat implicit de 
dispoziţiile art. 2105 alin. (1) noul Cod civil – „Când sunt remise fonduri 
băneşti şi alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, 
acestea devin proprietatea celui care le primeşte şi nu trebuie restituite în 
individualitatea lor”.  

Din caracterul neregulat al depozitului analizat derivă specificitatea 
naturii sale juridice. S-a apreciat că acesta este impropriu considerat 
depozit, deoarece banii – bunuri fungibile, consumptibile, trec în 
proprietatea băncii, aceasta dispunând de sumele încredinţate şi preluând 
riscul pieirii lor fortuite; prin urmare, la împlinirea termenului sau la 
cererea clientului, ea va restitui aceeaşi sumă („aceeaşi cantitate monetară, 
de aceeaşi specie”), indiferent de fluctuaţia puterii de cumpărare a banilor 
depuşi şi chiar dacă în perioada executării contractului banca a utilizat 
aceşti bani şi a realizat profit9. 

De asemenea, s-a considerat că depozitul de fonduri în bancă nu 
este un veritabil depozit, deoarece bancherul restituie nu ceea ce a primit, 
ci echivalentul a ceea ce a primit; adesea, banca restituie fondurile primite 

                                                 
8 A se vedea V. Barbu, I. Genoiu, C. Cernat, Drept civil. Contracte speciale, Editura C.H. 
Beck, Bucureşti, 2009, pp. 221-222.  
9 R.I. Motica,V. Popa, Drept comercial român si drept bancar, Editura Lumina Lex,  Bucuresti, 
1999, p. 387; I. Turcu,   Operatiuni si contracte bancare. Introducere in teoria si practica dreptului 
bancar, editia  a III-a, actualizata si completata, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1997, pp. 
254-255. 
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prin plata unui cec, a unui virament10, după cum uneori nu se depune 
numerar, contul de depozit alimentându-se printr-un virament, pe baza 
scontării de către bancă a unui efect de comerţ sau prin alte tehnici 
bancare. 

b) Depozitul bancar de fonduri – împrumut acordat băncii 
Clientul depune banii cu scopul de a-i fructifica. Deşi noul Cod 

civil nu prevede, posibilitatea fructificării este evidentă din „transmiterea 
în proprietate” a sumelor de bani de către client.  

Potrivit legii speciale, interesează fondurile primite de la public, 
acestea constituind resursa financiară esenţială pentru efectuarea 
operaţiunilor bancare, prioritar, creditarea. Facultatea de a întrebuinţa 
fondurile este deschisă chiar de la recepţia fondurilor de către instituţia de 
credit. Dacă aceasta nu poate dispune liber de ele, fondurile nu pot fi 
considerate ca primite de la public, în accepţiunea legii speciale11. 

În virtutea dreptului de consumaţie conferit băncii, depozitul 
bancar se apropie de contractul de împrumut, cu varianta sa – împrumutul 
de consumaţie (mutuum), reglementat de noul Cod civil la art. 2158-2166. 
În literatura juridică bancară, s-a apreciat că depozitul este un „contract de 
împrumut al băncii”, întrucât scopul acestuia nu este de păstrare şi 
conservare a sumelor încredinţate, ci de folosire a lor12, în esenţă, prin 
creditarea clienţilor. În această direcţie se înscriu şi autorii13 care au 
considerat că, sub aspect economic, datorită încasării dobânzii (fiind 
purtătoare de dobândă), contractul de depozit bancar de fonduri are 
aparenţa unui împrumut acordat băncii, mai ales, în cazul depozitului la 
termen.  

Învederăm că depozitul bancar păstrează legături cu contractul de 
împrumut, fără a i se suprapune. Cele două contracte sunt distincte, având 
un regim juridic diferit. De altfel, în cazul împrumutului, termenele de 
executare stipulate sunt esenţiale pentru ambele părţi, modificarea lor 
necesitând acordul lor expres, în timp ce în cazul depozitului bancar de 
fonduri restituirea trebuie făcută în momentul în care este cerută de 
deponent, aplicaţie a dispoziţiilor art. 2191 noul Cod civil – „la termenul 
convenit sau, după caz, oricând, la cererea deponentului, cu respectarea 
termenului de preaviz stabilit de părţi ori, în lipsă, de uzanţe”. 

                                                 
10 Fr. Dekeuwer-Defossez, Droit bancaire, 5e edition, Editeur Dalloz, Paris, 1995, p.  30. 
11 S. Piedelièvre, op. cit., p. 35.  
12 Fr. Dekeuwer-Defossez, idem..  
13 R.I. Motica, V. Popa, op. cit., pp. 387-388; I. Turcu, op. cit., p. 255. 
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În esenţă, depozitul bancar este un depozit neregulat, guvernat de 
regulile împrumutului de consumaţie, potrivit dispoziţiilor art. 2105 alin. 
(2) din noul Cod civil.  

Aspectele relatate aici particularizează depozitul bancar, relevând, 
totodată, dificultatea încadrării sale stricte în aria contractelor sus-
menţionate. Toate acestea justifică întrebarea pusă de unii doctrinari, dacă, 
nu cumva „depunerea de fonduri în bancă constituie o operaţiune 
„originală”14.  

Alţi autori consideră că interesează mai puţin natura juridică a 
contractului: depozit, împrumut, mandat, subscrierea unui titlu negociabil 
(bonuri de casă); conservarea bunului, esenţială în cadrul contractului de 
depozit (clasic, n.n.), nu constituie obiectivul primar al părţilor, trebuind 
însă să existe obligaţia de restituire15.  

Noi învederăm că obiectul şi scopul sunt elementele care fac din 
depozitul bancar un depozit neregulat, având afinităţi cu contractul de 
împrumut (mutuum), denumit uneori şi „depozit neregulat de sume de 
bani la C.E.C. sau la bănci”, varietate a depozitului neregulat16. 

Actualmente, constatăm tendinţa practicii bancare de a se 
desprinde de regulile depozitului civil, ale tehnicilor civile, în general. 

 
3. Conţinutul depozitului bancar de fonduri 
 
Sursa drepturilor şi obligaţiilor decurgând din contractul bancar de 

fonduri nu este unitară, impunându-se raportarea la o arie largă de acte 
normative, depăşind  cadrul juridic al noului Cod civil. În esenţă, ele au ca 
temei dispoziţiile noului Cod civil, O.U.G. nr. 99/2006, O.G. nr. 39/1996, 
cât şi uzanţele bancare.   

În principal, instituţiei de credit îi revin: dreptul de utilizare a 
sumelor încredinţate; dreptul la plata comisioanelor; obligaţia de restituire 
a sumelor încredinţate; obligaţia de a plată a dobânzii; obligaţia de a 
garanta restituirea sumelor încredinţate; obligaţia de  informare, obligaţia 
de confidenţialitate – ultimele trei numite şi generale ori legale. 

Fiind unilateral, clientului îi revin doar drepturi în cadrul 
contractului analizat. 

                                                 
14 S. Piedelièvre, op. cit., p. 246. 
15 Ch. Gavalda, J. Stoufflet, Droit bancaire. Institutions - Comptes. Operations – Services, 4e 
edition, Editeur Litec, Paris, 2000, p. 16. 
16 A. Cojocaru, Contracte civile, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004, pp. 193-195. 
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3.1. Drepturile şi obligaţiile depozitarului  
 
a) Dreptul de utilizare a sumelor încredinţate 
Spre deosebire de depozitul civil17, depozitarul bancar dobândeşte 

dreptul de utilizare a sumelor încredinţate. Noul Cod civil nu 
reglementează expres acest drept, acesta fiind, însă, consecinţa firească a 
transferului proprietăţii asupra sumelor de bani de la deponent la 
depozitar [art. 2191 alin. (1) noul Cod civil]; odată cu încheierea 
contractului, instituţia de credit suportă şi riscul pieirii fortuite a bunului, 
deponentul rămânând titularul unui drept de creanţă cu privire la sumele 
din depozit18.  

Banca poate să opereze cu sumele din depozit, gestionarea lor 
fiind condiţionată de cerinţele prudenţei bancare, potrivit O.U.G. nr. 
99/2006 şi normelor cu caracter prudenţial edictate de Banca Naţională a 
României. Utilizarea este integrată politicilor sale manageriale, fără a putea 
fi acuzată de săvârşirea unui abuz de încredere. 

Dreptul de utilizare nu este total, nici absolut. În cazul depozitelor 
cu afectaţiune specială, instituţia de credit este obligată să respecte 
destinaţia sumelor încredinţate de clientul deponent, chiar şi în cazul în 
care cererea de schimbare emană de la deponent19.  

b) Dreptul la plata comisioanelor 
Instituţia de credit are dreptul la plata comisioanelor numai dacă 

acesta a fost stipulat expres în contract, aplicaţie a dispoziţiilor art. 117 
alin. (2) teza a II-a din O.U.G. nr. 99/2006 – „Instituţiile de credit nu pot 
pretinde clientului dobânzi, penalităţi, comisioane ori alte costuri şi speze 
bancare, dacă plata acestora nu este stipulată în contract”. 

Situaţiile generatoare sunt diferite, comisoanele variind de la o 
bancă la alta, de la o operaţiune la alta Frecvent, sunt percepute pentru 
retragerea sumelor depăşind un anumit plafon, fără ca deponentul să fi 
preavizat instituţia de credit cu privire la intenţia de retragere a sumelor 

                                                 
17 A se vedea V. Barbu, I. Genoiu, C. Cernat, op. cit., p. 217. 
18 S. Piedelièvre, op. cit., p. 242. 
19 S. Piedelièvre, op. cit., pp. 247-248. Autorul mentioneaza cazul unui depozit bancar 
avand ca destinatie, pe de o parte, constituirea capitalului social al unei S.R.L., suma 
indisponibila potrivit legii, pana la inmatricularea societatii, pe de alta parte, achizitionarea 
unui fond de comert, suma indisponibila conventional. A fost angajata raspunderea 
bancii depozitare, intrucat a permis persoanei gerante desemnate sa utilizeze fondurile cu 
un alt scop. 
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depozitate, cât şi pentru nerespectarea termenelor de retragere prevăzute 
în contract. 

c) Obligaţia de restituire a sumelor încredinţate 
Potrivit art. 2191 alin. (1) din noul Cod civil, instituţia de credit 

este obligată să restituie aceeaşi cantitate monetară, de aceeaşi specie, la 
termenul convenit sau, după caz, oricând, la cererea deponentului, cu 
respectarea termenului de preaviz stabilit de părţi ori, în lipsă, de uzanţe. 
Obligaţia de restituire este de rezulatat, în jurul ei gravitând, potrivit 
normei juridice menţionate, două aspecte de fond: respectarea termenelor 
contractuale sau de preaviz, după caz; obligaţia de a restitui aceeaşi 
cantitate monetară, de aceeaşi specie. 

Respectarea termenelor contractuale sau de preaviz, după caz. Restituirea 
trebuie să respecte dispoziţiile contractuale, în raport cu care poate fi: la 
vedere; afectată de un termen; condiţionată de o notificare20.  

Restituirea la vedere. În acest caz, restituirea este necondiţionată, 
banca fiind obligată să respecte întrutotul ordinele clientului.  

Restituirea afectată de un termen. Este cazul depozitelor la termen, 
suma fiind restituibilă la maturitatea depozitului.  

Preavizul sau restituirea condiţionată de o notificare21. Uneori, restituirea 
este condiţionată de preavizarea instituţiei de credit în condiţiile stabilite 
prin contract sau, în lipsă, potrivit uzanţelor, exemplificativ, atunci când 
clientul cere rambursarea sumelor încredinţate înainte de împlinirea 
termenelor stipulate (rambursare anticipată sau prematură), când nu este 
stabilită o scadenţă a restituirii sau când suma de restituit depăşeşte un 
anumit plafon, stabilit în contract. 

Reglementarea juridică a preavizului relevă o cerinţă de prudenţă 
bancară, de încunoştinţare a instituţiei de credit cu privire la sumele de 
care va fi lipsită, dar şi o măsură de protecţie a clientului, prin stabilirea 
cerinţei existenţei acestuia chiar în cuprinsul formularului de contract. 

Preavizul este tradiţional în practica bancară, însă mai puţin agreat 
de clienţii bancari.  

Obligaţia de a restitui aceeaşi cantitate monetară, de aceeaşi specie. Obligaţia 
este astfel formulată chiar în textul art. 2191 alin. (1) noul Cod civil şi 
pune în dezbatere nominalismul monetar şi integralitatea rambursării.  

                                                 
20 D.D. Saguna, M.A. Ratiu, Drept bancar, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2007, p. 179. 
21 Perioada notificata – „intervalul de timp dintre momentul in care detinatorul notifica 
intentia sa de a rambursa instrumentul si data la care detinatorul are incuviintarea sa il 
transforme in numerar, fara plata unor penalitati” (Regulamentul Bancii Centrale 
Europene nr. 25/2009 privind bilantul sectorului institutii financiare monetare). 
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Nominalismul monetar. Potrivit nominalismului monetar, instituţia va 
restitui „aceeaşi cantitate monetară, de aceeaşi specie”, [anterior, „aceeaşi 
sumă numerică arătată în contract”, „atât în caz de sporire, cât şi în acela 
de scădere a valorii lor”, art. 1578, 1604 C.civ.]. 

Integralitatea rambursării. La termen sau pe baza preavizului, după 
caz, restituirea trebuie să fie integrală – în limitele solicitării (anterior, 
„rambursarea în totalitate”), banca neputând invoca niciun motiv de 
reţinere22, cu excepţia celor prevăzute de lege. Nefiind un veritabil 
depozit, dreptul de retenţie nu este caracteristic acestuia, ca în cazul 
depozitului civil voluntar.  

                                                

Compensaţia. Spre deosebire de depozitul civil, depozitarul poate 
invoca compensaţia la restituirea sumelor încredinţate. Dreptul de 
compensaţie este reglementat recent, în cadrul contului bancar curent, 
fiind aplicabil şi contractului analizat. Potrivit dispoziţiilor art. 2185 din 
noul Cod civil („Compensaţia reciprocă a soldurilor”), „în cazul în care 
între instituţia de credit şi client există mai multe raporturi juridice sau mai 
multe conturi, chiar şi în monede diferite, soldurile active şi pasive se 
compensează reciproc, afară de cazul în care părţile au hotărât altfel”. 

Soluţia compensării instituită de noul Cod civil este în consonanţă 
cu opiniile doctrinei de specialitate. Doctrinarii au susţinut, cu regularitate, 
posibilitatea paralizării restituirii depozitelor la termen prin invocarea 
compensaţiei sumei din depozit cu o creanţă a băncii faţă de clientul său23.  

Cu toate acestea, pentru stimularea încrederii deponenţilor în 
sistemul bancar, Comisia Europeană a propus24 abrogarea dispoziţiilor 
vizând posibilitatea compensării creanţelor reciproce, la restituirea 
depozitului bancar, conţinute de Directiva 1994/19/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului cu privire la sistemele de garantare a 
depozitelor25, apropiindu-l astfel tot mai mult de depozitul civil. 

Poprirea. Soldul creditor al contului de depozit bancar de fonduri 
poate constitui obiectul executării silite prin poprire, potrivit Codului de 
procedură civilă sau dispoziţiilor juridice speciale, după caz.    

 
22 Banca poate insa sa retina, cu regularitate, comisioanele pe care clientul i le datoreaza în 
executarea operatiunilor necesitate de acest contract. 
23 Fr. Dekeuwer-Defosse, op. cit., p. 31; I. Turcu, Operaţiuni si contracte bancare. Tratat de 
drept bancar, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1999, p. 232; Ch. Gavalda, J. 
Stoufflet, op. cit., p. 116; R.I. Motica, V. Popa, op. cit., p. 387; I. Turcu, Operatiuni si contracte 
bancare. Introducere in teoria si practica dreptului bancar, op. cit., p. 256. 
24 http://ec.europa.eu/internal_market/bank/guarantee/index_en. 
25 JOCE L. 135 din 31 mai 1994.  
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Beneficiarii obligaţiei de restituire. Aceştia pot fi, după caz: titularul 
contului, cotitularii depozitului, coindivizarii contului de depozit, 
mandatarul, soţii, alte persoane, în condiţiile legii.  

Locul şi momentul restituirii. Potrivit art. 2191 alin. (2) din noul Cod 
civil, „În lipsă de stipulaţie contrară, depunerile şi retragerile se efectuează 
la sediul unităţii operative a băncii unde a fost constituit depozitul”. În 
lipsă de stipulaţie contrară, momentul restituirii va fi momentul solicitării 
rambursării. Determinarea locului şi momentului restituirii are relevanţă 
din perspectiva legii aplicabile raporturilor juridice bancare cu element de 
extraneitate, constiuind un element de noutate adus de noua lege civilă. 

Instituţia de credit rămâne obligată la plată şi în cazul pieirii fortuite a 
bunului, decurgând din calitatea de proprietar al sumelor depozitate. 

Ca parte puternică a contractului, buna-credinţă trebuie să 
caracterizeze executarea obligaţiilor de către instituţia de credit, ea având 
acces la toate datele şi informaţiile clienţilor săi. 

d) Obligaţia de plată a dobânzii 
Noul Cod civil nu instituie obligaţia de plată a unei dobânzi pentru 

sumele depozitate. Dobânda nu este de esenţa contractului de depozit 
bancar de fonduri, acordarea sa neconstituind o obligaţie legală a băncii. 

Cu toate acestea, comercialitatea operaţiunii, cât şi nevoia atragerii 
de resurse financiare de la public, determină instituţiile de credit să acorde 
dobânzi atractive, depozitele constituind o resursă de finanţare 
convenabilă în raport cu alte operaţiuni pasive. Avem o dobândă 
comercială, supusă dispoziţiilor O.U.G. nr. 99/2006 şi Codului comercial 
şi nu O.G. nr. 9/2000 cu privire la dobânda legală26.  

Obligaţia de a plată a dobânzii decurge din prerogativa 
întrebuinţării sumelor depozitate şi reprezintă costul folosinţei sumei 
încredinţate, remuneraţie a clientului deponent. Dobânda se stabileşte 
procentual la încheierea contractulu, putând fi fixă sau variabilă. Se 
practică o dobândă variabilă, contractele de depozit conţinând clauza de 
indexare a acesteia, în raport cu schimbările intervenite pe piaţa financiar-
bancară. 

Potrivit practicii noastre bancare, sunt remunerate depozitele le 
termen, cele la vedere, existând însă tendinţa de remunerare şi a sumelor 
deţinute în conturi curente, integrate, de obicei, unor pachete de servicii 
financiar-bancare.  

Capitalizarea dobânzii. Spre deosebire de dreptul comun, contractul 
de depozit bancar de fonduri conţine, de regulă, clauza tacitei relocaţiuni, 

                                                 
26 Monitorul oficial al României nr. 26 din 25 ianuarie 2000.  
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ce dă dreptul la prelungirea automată a contractului pentru o perioadă 
egală cu cea pentru care a fost încheiat şi la posibilitatea capitalizării 
dobânzii aferente perioadei expirate. 

Dobânzile sunt datorate doar în cazul depozitelor bancare de 
fonduri voluntare. În cazul celor forţate, exemplificativ, cele constituite cu 
titlu de cauţiune, aflate la dispoziţia instanţelor judecătoreşti, dobânda, de 
regulă, nu se acordă, deoarece instituţiile de credit nu pot dispune liber cu 
privire la acestea. 

e) Obligaţia de informare a clientului 
Obligaţiile analizate sunt de factură contractuală. Pe lângă acestea, 

instituţiei îi revin şi obligaţii ope legis, în principal: obligaţia de informare a 
clientului, obligaţia de garantare a restituirii sumelor încredinţate, obligaţia 
de confidenţialitate, denumite şi obligaţii generale27, prezentate succint în 
continuare. 

Obligaţia de informare a clientului decurge din poziţia de 
inegalitate a părţilor raportului juridic bancar, cât şi din insuficienţa 
reglementărilor juridice bancare, contractele şi operaţiunile bancare fiind 
supuse, în mare parte, cutumelor şi uzurilor, frecvent, necunoscute de 
clienţi. Obligaţia este de origine jurisprudenţială, izvorăşte direct din lege şi 
caracterizează domeniul bancar, destinat publicului larg, beneficiar de 
servicii bancare.  

Actualmente, este reglementată în două acte normative distincte, 
noul Cod civil, art. 2191 alin. (3) şi O.G. nr. 39/1996 privind Fondul de 
garantare a depozitelor în sistemul bancar, art. 43 şi vizează operaţiunile 
efectuate în conturile clienţilor şi garantarea executării obligaţiei de 
restituire a sumelor depozitate la instituţiile de credit. 

Potrivit noului Cod civil, se impune informarea gratuită a clientului 
cu privire la operaţiunile efectuate în conturile sale; aceasta se realizează 
lunar, în condiţiile şi în modalităţile convenite de părţi, dacă clientul nu 
solicită altfel [art. 2191 alin. (3)], printr-un extras sau raport de cont, în 
practică denumit şi situaţia financiară a contului, supus regimului juridic 
instituit la art. 2180 din noul Cod civil („Aprobarea contului”)28. 

                                                 
27 R. Postolache, Drept bancar, Editura Cartea Universitara, Bucuresti, 2006, pp. 82-90. 
28 Conform caruia: „Extrasul sau raportul de cont trimis de un corentist celuilalt se 
prezuma aprobat, daca nu este contestat de acesta din urma in termenul prevazut în 
contract sau, în lipsa unui termen, intr-un termen rezonabil după practicile dintre parti 
sau uzantele locului. In lipsa unor astfel de practici sau uzante,  se va tine seama de natura 
operatiunilor si situatia partilor” [alin. (1)]. „Aprobarea contului nu exclude dreptul de a 
contesta ulterior contul pentru erori de inregistrare sau de calcul, pentru omisiuni sau 
dubla inregistrare, in termen de o luna de la data aprobarii extrasului sau raportului de 
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Deducem de aici contractualizarea obligaţiei de informare. Aceasta 
este realizată atunci când clientul a primit informaţia, instituţia de credit 
nefiind obligată să se asigure că beneficiarul acesteia i-a înţeles şi sensul29.   

Clientul aprobă rareori expres informaţiile primite. De regulă, 
păstrează tăcerea. Tăcerea acestuia poate fi interpretată ca acceptare, 
atunci când extrasul de cont (situaţia financiară) cuprinde menţiunea 
potrivit căreia neadresarea unui protest (contestaţie) în termenul 
menţionat, de regulă, o lună, are semnificaţia acceptării operaţiunilor 
conţinute de acesta30. Aprobarea, în acest context, nu are un efect absolut 
şi nu poate fi asimilată unei soluţii definitive asupra contului şi nici nu 
poate acoperi operaţiunile menţionate în extrasul de cont. Instanţele au 
considerat că absenţa protestului implică recunoaşterea existenţei şi a 
executării operaţiunilor menţionate în extrasul de cont, nu şi recunoaşterea 
validităţii lor31.  Ar însemna încălcarea principiilor comune ale răspunderii, 
aplicabile şi domeniului bancar. 

Dispoziţiile art. 2180 alin. (2) din noul Cod civil sunt excesive, 
deoarece depăşirea termenului de decădere, de o lună, pentru contestarea 
operaţiunilor menţionate în extrasul de cont comunicat are ca prim efect 
imposibilitatea recuperării prejudiciilor cauzate de instituţia de credit prin 
erori de înregistrare sau de calcul, omisiuni sau dublă înregistrare.  

Neglijenţa clientului acestuia nu poate rămâne însă nesancţionată. 
Ar însemna să se poziţioneze mereu sub umbrela obligaţiilor generale ale 
băncii. Absenţa controlului asupra extrasului de cont constituie o greşeală 
gravă a acestuia, consecinţele păgubitoare putând rămâne, total sau parţial, 
în sarcina sa, în raport de circumstanţele cauzei. 

În plus, considerăm că dispoziţiile art. 2191 alin. (3) noul Cod civil 
ar trebui să îşi afle locul în spaţiul alocat contului bancar curent, în cadrul 
căruia sunt inscripţionate multiplele operaţiuni de plăţi şi încasări cu 
privire la titularul acestuia.  

Obligaţia de informare institută de dispoziţiile art. 43 O.G. nr. 
39/1996 vizează informarea clienţilor privind garantarea depozitelor, cel 
puţin:  tipurile de depozite garantate, tipurile de depozite excluse de la 
plata compensaţiilor (depozite negarantate); nivelul plafonului de 
garantare; modul de calcul al compensaţiei; documentele, condiţiile şi 

                                                                                                                     
cont ori de la incheierea contului, sub sanctiunea decaderii. Contestarea contului se face 
prin scrisoare recomandata trimisa celeilalte parti in termenul de o luna” [alin. (2)]. 
29 S. Piedelièvre, op. cit., pp. 103-105. 
30 Cass. com., 14 avril 1975, Dalloz, 1975, n. 596; Cass. com., 28 avril 1981, Bull. Civ. IV, 
1981, n. 190, în Ch. Gavalda, J. Stoufflet J, op. cit., p. 126. 
31 Cass. com., 10 fébvrier 1998, Bull. civ. IV, n. 63. 
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formalităţile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de compensaţiile 
plătite de către Fond. 

f) Obligaţia de garantare a restituirii sumelor încredinţate 
Obligaţia de garantare a restituirii sumelor încredinţate şi obligaţia 

de confidenţialitate sunt reglementate doar în actele juridice specific 
bancare – O.U.G. nr. 99/2006 şi O.G. nr. 39/1996, având ca menire 
complinirea protecţiei juridice a clienţilor bancari.  

Dacă în cadrul depozitului comun depozitarul are un drept de 
retenţie, reglementat  de Codul civil,  asigurându-i executarea obligaţiilor 
de către deponent, în esenţă, remunerarea sa şi plata cheltuielilor efectuate 
de el cu depozitarea şi conservarea bunului depozitat, în cazul depozitului 
bancar de fonduri cel protejat este clientul deponent. El este un potenţial 
beneficiar al garanţiei de restituire a sumelor depozitate, instituite prin 
O.G. nr. 39/1996 privind Fondul de garantare a depozitelor în sistem 
bancar, „garantarea executării” obligaţiilor fiind inversată. 

Despăgubirea clientului – acordarea compensaţiei –  necesită 
întâlnirea a trei persoane, părţi în raporturi juridice distincte – raportul 
juridic de depozit bancar de fonduri; raportul juridic de cotizare la Fond; 
raportul juridic de compensare: 

- garantul – Fondul de garantare a depozitelor în sistem bancar, instituţie de 
drept public. „Fără a aduce atingere altor drepturi ale deponenţilor 
garantaţi, Fondul se subrogă în drepturile acestora pentru o sumă 
egală cu suma compensaţiei datorate potrivit listei finale a 
compensaţiilor de plătit” [art. 22 alin. (1) O.G. nr. 39/1996];   

- instituţia de credit participantă la Fond – debitor al obligaţiei de 
restituire, garantată de Fond. Între Fond şi instituţia de credit se 
derulează un raport juridic de contribuţie, pentru constituirea 
resurselor financiare ale fondului, potrivit reglementării speciale. 
Sunt avute în vedere instituţiile de credit în accepţiunea O.G. nr. 
39/1996; 

- deponentul – creditorul sumelor încredinţate, supuse restituirii, beneficiarul 
obligaţiei de garanţie; poate fi orice entitate, persoană fizică sau 
juridică, având un depozit garantat, în limitele şi condiţiile legii.  
Garanţia este comparabilă cu garanţia personală, fideiusiunea, 

particularizându-se însă prin prisma obiectului, întinderii şi procedurii de 
realizare.  

Depozitele garantate, plafonul de garantare, cât şi procedura de 
compensare sunt  menţionate în acest act normativ, excedând însă lucrarea 
noastră.   

g) Obligaţia de confidenţialitate 
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Noul Cod civil nu conţine dispoziţii privind obligaţia de 
confienţialitate. Numită şi obligaţie de discreţie, aceasta este supusă 
regimului juridic instituit prin dispoziţiile O.U.G. nr. 99/2006, art. 111-
116. Din perspectiva contractului de depozit de fonduri, confidenţialitatea 
vizează încheierea, elementele şi clauzele acestuia, contul prin care se 
derulează şi operaţiunile efectuate cu privire la acesta. 

 
3.2. Drepturile şi obligaţiile deponentului 
 
a) Dreptul la restituirea în totalitate a sumelor încredinţate 
Noul Cod civil nu conţine aspecte ale derulării obligaţiilor, acestea 

rămânând  supuse uzanţelor bancare. Clientul poate să ceară oricând 
restituirea sumelor încredinţate băncii, în baza dreptului de dispoziţie 
decurgând din creanţa dobândită asupra băncii prin contractul de depozit 
încheiat. În cazul depozitului la termen, teoretic însă, deponentul nu poate 
retrage suma existentă în contul de depozit decât după expirarea perioadei 
de maturitate a contului (la scadenţă). 

Modalitatea de retragere variază în funcţie de tipul contului şi de 
clauzele stipulate. Restituirea se poate face direct, în monedă fiduciară, cât 
şi prin întrebuinţarea mijloacelor de plată, precum cecul, viramentul, avizul 
de prelevare, cardul bancar etc. Viramentul constituie modalitatea 
utilizabilă în cadrul tuturor tipurilor de depozite. 

Instituţia de credit trebuie să restituie „aceeaşi cantitate monetară” 
şi „de aceeaşi specie” (moneda contractului).   

În perioada de depozit, clientul nu are dreptul de a solicita 
informaţii privind gestionarea sumelor încredinţate; are însă posibilitatea 
să denunţe depozitul oricând, chiar înainte de termen. 

Soldul contului de depozit este la dispoziţia clientului, produce 
dobânzi, fiind însă sesizabil. 

Deponentul poate include în contract clauza de împuternicire, 
clauze testamenatre, supuse dreptului comun.  

Prescripţia sumelor depozitate. Considerăm că sunt aplicabile 
dispoziţiile art. 2190 din noul Cod civil reglemenând termenul de 
prescripţie a dreptului la acţiune în restituirea soldului creditor din cadrul 
contului bancar curent, de cinci ani. 

Prescripţia operează numai în cazul depozitelor la termen, fără 
clauza tacitei relocaţiuni. Avem un termen special, de cinci ani, ce curge de 
la data închiderii contului de depozit. Este un termen identic cu cel actual 
din dreptul fiscal care, în tăcerea legii, ne conduce spre ideea de 
publicizare a serviciilor bancare.  
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Atunci când depozitul este la vedere, dreptul de a cere restituirea 
este imprescriptibil.  

b) Dreptul la încasarea dobânzii aferente depozitului 
Dobânda este de natura, nu de esenţa acestui contract. Dobânda 

este stabilită la încheierea contractului şi reprezintă remuneraţia clientului.  
Procentual, dobânda este influenţată de felul şi durata depozitului, 

de suma depozitată şi felul monedei.  
În cazul depozitului la vedere şi al disponibilităţilor existente în 

contul curent, dobânda are un nivel redus, deoarece deponentul poate 
utiliza oricând sumele existente pentru efectuarea de plăţi sau retrageri din 
cont. În cazul depozitului la termen, se practică o dobândă mai atractivă, 
banca mizând pe sumele depozitate.  

Modalitatea de plată a dobânzii este stipulată în contract. În cazul 
tacitei relocaţiuni cu capitalizare, dobânda se adaugă periodic la suma 
depusă iniţial. În cazul tacitei relocaţiuni fără capitalizare, dobânda este 
adiţionată lunar într-un cont curent, la care titularul are acces. În cazul 
depozitelor fără reînnoire automată (cu scadenţă unică), la scadenţă, suma 
depozitată va rămâne în acelaşi cont, fără dobândă, sau va fi transferată în 
contul curent, cu bonificarea dobânzii la vedere. 

Dacă a fost stabilită o dobândă fixă, instituţia de credit va respecta 
o rată fixă a dobânzii, indiferent de modificările de pe piaţa financiar-
bancară, asumându-şi acest risc prin acceptarea acestei clauze. Dacă a fost 
stabilită o dobândă variabilă, instituţia de credit va putea modifica rata 
dobânzii, în raport cu modificările de pe piaţa financiar-bancară.  

c) Obligaţiile deponentului 

Contractul de depozit bancar de fonduri este unilateral, clientului 
nerevenindu-i nicio obligaţie. Cu toate acestea, el poate datora comisioane, 
chiar şi penalităţi, frecvent, pentru încălcarea clauzelor contractuale, 
instituţiei de credit revenindu-i obligaţia de rezultat de a-l informa cu 
privire la aplicabilitatea acestora.  

 
Concluzii 
 
Noul Cod civil, art. 2191, conservă libertatea de voinţă a părţilor, 

slujind liberalismului caracteristic domeniului bancar, având meritul 
incontestabil de a oferi un temei juridic contractului de depozit bancar de 
fonduri, scoţându-l din aria exclusivă a uzanţelor bancare.  

 
 

312



BANKING DEPOSIT OF FUNDS ACCORDINGTO THE NEW CIVIL CODE.... 

Regăsim în conţinutul art. 2191 confirmarea soluţiilor oferite de 
literatura de specialitate şi de practica bancară vizând transmiterea 
dreptului de proprietate asupra sumelor depozitate, clarificând, astfel, cu 
putere de adevăr, temeiul juridic al dreptului de utilizare a sumelor 
încredinţate, nemailăsând loc aplicării, prin analogie, a dispoziţiilor juridice 
vizând depozitul neregulat şi împrumutul de consumaţie. 

De asemenea, într-o formulă, în egală măsură, simplă şi 
cuprinzătoare, legiferează  o dimensiune esenţială a contractului - 
restituirea sumelor depozitate, dând, astfel, expresie juridică cutumelor 
bancare şi reconfirmând un principiu tradiţional – nominalismul monetar, 
acesta neinhibând aplicarea dobânzii bancare.    

Instituie, cu aceeaşi intensitate, alocându-i un spaţiu distinct în 
cadrul art. 2191 – alin. (3), obligaţia de informare a clientului deponent, 
întărind încrederea acestuia în serviciile bancare oferite şi asigurând 
contracararea carenţelor caracterizând conduita instituţiilor de credit, 
concretizată, frecvent, prin omisiunea realizării acestei obligaţii.   

Cu toate acestea, dispoziţiile noului Cod civil, esenţializate şi 
simple, rămân  neacoperitoare pentru problematica contractului analizat. 
Complexitatea, diversitatea şi specificitatea domeniului bancar fac 
imposibilă o configurare juridică completă a contractului sau o 
reglementare, in extenso, într-un singur act normativ, a tuturor aspectelor 
cu specific bancar ale acestuia, relevat complex.    

Deşi asigurarea executării obligaţiilor este tipic bancară, noua 
reglementare nu conţine, cel puţin, norme de trimitere la dispoziţiile 
speciale privind garantarea depozitelor  bancare, sub acest aspect, 
învederându-se incompletă. Reformarea garanţiilor în Titlul X „Garanţiile 
personale” (art. 2279-2322) şi în Titlul XI „Privilegiiile şi garanţiile 
personale” (art. 2323-2499) nu este relevantă pentru problematica 
depozitului bancar analizat.    

Interesul public al protejării clienţilor şi tendinţa publicizării 
serviciilor bancare supun depozitul analizat, în egală măsură, şi normelor 
imperative de prudenţă bancară, conţinute de legea specială ori de 
reglementările edictate de Banca Naţională a României.   

Concluziile noastre conduc la ideea unui contract comercial de 
factură bancară particularizat, cu o identitate bine definită – depozit 
neregulat - şi cu un conţinut complex supus, în continuare, în egală 
măsură, inflenţelor normelor juridice şi uzanţelor bancare.  

În esenţă, normele Codului civil asigură armătura juridică a 
depozitului bancar de fonduri, incompletă însă în absenţa reglementărilor 
speciale, în principal, O.U.G.  nr. 99/2006 şi O.G. nr. 39/1996. Prin 
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urmare, obiectivul unificării dreptului privat se relevă a fi, cel puţin, din 
perspectiva contractelor bancare, doar un deziderat legiferat.  
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Abstract 
The successional regime regulated by the Civil Code must be justified, revelling 

in this way why it has a certain configuration and not a different one, which means to 
release its foundation. It is necessary to notice the legal nature of the succession and to 
review the regulation directions of this regime in the comparative law and also the 
conditions that dictate it in order to be able to highlight the legislator’s option in 
configuring the showed legal regime in respect with the social-political and legal 
conditions in our country.  

The new Civil Code has kept, mostly, the successional legal regime regulated by 
the present Civil Code, the modifications brought to it being subtle and not of structure, 
proving once again the surviving of the Roman law and of the legal construction built on 
it, from the French law of the beginning of the XIXth century and on its chain on other 
satellite legal systems, such as the Romanian one. 
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Regimul succesoral reglementat de Codul civil trebuie să fie 
justificat, relevând astfel de ce are o configuraţie şi nu alta, adică să îi 
degajăm fundamentul. 

1. Principiile directoare de reglementare a succesiunii în drept 
comparat. În sistemele juridice vechi şi în cele contemporane ale altor 
state au existat şi există diferite configuraţii ale regimului succesiunilor. 
Direcţiile regimului juridic succesoral în dreptul comparat sunt: principiul 
succesiunii la persoană sau la bunuri; unitatea succesiunii atât cu privire la 
chemarea la moştenire cât şi cu privire la transmisiunea bunurilor ori lipsa 
unităţii; ordinea publică şi puterea voinţei. Pentru a putea aprecia şi 
justifica regimul juridic din Codul nostru civil trebui să-l comparăm cu alte 
regimuri.    

După moarte, toate legăturile omului cu bunurile se rup. De aceea, 
ele fiind vacante ar trebui să fie culese: de primul ocupant; de stat în 
virtutea suveranităţii lui;, sau de rudele apropiate defunctului, din 
generaţiile care-i succed.  

În general, aproape toate sistemele de drept au admis transmiterea 
bunurilor defunctului la generaţiile următoare; altfel, din punct de vedere 
economic, circuitul bunurilor s-ar prăbuşi prin scăderea încrederii în 
credit. Nimeni nu ar mai încheia un act juridic dacă ar şti că odată cu 
persoana debitorului se stinge şi proprietatea acestuia. Odată admis 
principiul transmiterii moştenirii în regim privat (§1); trebuie decis asupra 
dreptului de a organiza succesiunea: persoanele care culeg moştenirea sunt 
stabilite de de cuius, prin testament, ori prin lege, sau cele două modalităţi 
se pot combina (§2); în fine, fiind decis asupra dreptul la succesiunea 
privată şi asupra organizării devoluţiunii, trebuie să configurăm la nivel de 
principii regimul actual al succesiunii (§3).  

1. Natura dreptului la succesiune.  
2. Succesiune publică sau privată ? În istorie au existat mai multe 

modele ale instituţiei succesiunii. În funcţie de doctrina oficială a statului 
asupra naturii dreptului la moştenire acesta poate fi: un drept natural, aşa 
cum este dreptul la viaţă, sau dimpotrivă un drept civil, adică decis de 
legiuitor, el putând să-l modeleze după interesele sociale existente în 
diferite perioade istorice? Răspunsul este strâns legat de recunoaşterea sau 
nu a dreptului de proprietate privată3, succesiunea fiind una din sursele 
acesteia şi, în acelaşi timp, un mod de perpetuare a ei. Astfel, în principiu, 

                                                 
3 I. Micescu, Curs de drept civil. Succesiunile ab intestat, prelegeri susținute la Facultatea de 
drept din București în anii universitari 1910-1911, respectiv 1932-1933, Editura Themis 
Cart, Slatina, 2005, pp. 7-11. 
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sistemele juridice care au negat proprietatea privată au conceput şi 
practicat un mod de transmitere publică, colectivă, iar cele care recunosc 
proprietatea privată dimpotrivă, un mod de transmitere privată. În primul 
caz succesiunea se transmite statului, iar în al doilea particularilor.  

Astăzi, Curtea Europeană a Drepturilor Omului recunoaşte că 
vocaţia succesorală este un drept al omului. De aceea, adevărata problemă 
rămasă de rezolvat este cea a întinderii transmisiunii succesorale: se 
transmite succesorilor întregul patrimoniu, ori o parte din el va fi preluat 
de stat ? 

3. Sisteme care au restrâns transmiterea privată. În general toate 
sistemele de drept au admis dreptul de proprietate privată, conţinutul 
acestui drept fiind însă diferit de la o societate la alta; ca şi faptul că unul 
din izvoarele ei este succesiunea4.  

În istorie au existat şi sisteme care, negând proprietatea privată, 
tindeau la restrângerea conţinutului dreptului succesoral şi se apropiau mai 
mult de modul de transmitere publică a moştenirii. Doctrina socialistă a 
văzut întotdeauna în transmisiunea succesorală privată o cauză a 
inegalităţilor sociale şi a militat pentru suprimarea şi înlocuirea ei cu 
transmisiunea succesiunii în favoarea statului. Repartiţia bogăţiei după 
nevoi şi nu după descendenţă, era deviza acesteia5. Pe această raţiune 
sistemul juridic al ţărilor socialiste a restrâns transmisiunea succesorală în 
general la bunurile mobile proprietate particulară, adică bunurile din 
gospodăria proprie şi a exclus de regulă imobilele ori a restrâns 
transmiterea lor succesorală la o parte din ele.  

4. Sistemul dreptului românesc din perioada anilor 1950-1989 
restrângea, printr-o serie de legi, dreptul succesoral cu privire la case şi 
terenuri, acestea fiind cele mai importante bunuri pe care le putea deţine 
particularul. Textul art. 30 alin. 1 din Legea nr. 58/1974 şi cel din art. 44 al 
Legii nr. 59/19746 interziceau transmiterea terenurilor construibile şi 
respectiv cele agricole pe calea legatelor; se admitea transmiterea 
terenurilor prin moştenire legală dar, pentru a intra în posesia terenurilor 
agricole, moştenitorul trebuia să locuiască în localitatea în care se afla 
terenul şi să aibă cunoştinţe agricole (art. 45 din Legea nr. 59/1974), în caz 
contrar terenurile treceau în proprietatea statului sau după caz a 
cooperativei agricole. De asemenea, prin art. 5 din Legea nr. 4/1973 se 

                                                 
4 Excepţie a făcut fosta U.R.S.S. care, la începuturile sale, a desfiinţat instituţia moştenirii 
pe care însă mai târziu a reînfiinţat-o. 
5 I. Micescu, op. cit., pp. 7-11. 
6 Aşa cum a fost completat prin Decretul nr. 112/1984, publicat în B.Of. nr. 28 din 29 
martie 1984. 
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interzicea dobândirea de către o familie a două imobile casă. Dacă un 
membru al familiei dobândea prin moştenire un astfel de bun, în condiţia 
în care familia deţinea o casă, trebuia să-şi înstrăineze una, în termen de un 
an, sub sancţiunea trecerii în proprietate publică. În fine, terenurile 
dobândite prin moştenire legală, singurul mod de circulaţie admis, intra în 
patrimoniul cooperativei agricole, dacă moştenitorul avea deja o suprafaţă 
de 250 mp. (art. 1 alin. 5 din Statutul cooperativelor agricole, aprobat prin 
Decretul nr. 346/1977).  

La fel, în dreptul rusesc valoarea moştenirii nu putea să depăşească 
o anumită cotă.  

5. Moştenirea privată individuală, are mai multe justificări 
În ordine cronologică, prima justificare a moştenirii private 

individuale o găsim în consideraţii religioase7. Cel care asigura venerarea 
persoanei defunctului după moarte trebuia să culeagă averea lăsată pentru 
a o folosi în scopul arătat. Astăzi nu se mai justifică succesiunea prin cultul 
persoanei defunctului ci pe temeiul protecţiei familiei, al considerentelor 
de ordin economic şi psihologic.  

5.1. Protecţia familiei. Din antichitate şi până în perioada modernă 
a istoriei Europei o parte dintre sistemele de drept şi-au întemeiat regulile 
succesiunii pe proprietatea familială8. Evident, este vorba de sistemele 
juridice în care economia era organizată pe temeiul proprietăţii de grup, de 
regulă familia. Cât timp bunurile nu aparţin unui individ, ci clanului 
familiei, şeful acesteia exercita dreptul asupra bunurilor. La moartea lui, 
funcţia sa era preluată de alt membru astfel că această transmisiune nu 
putea fi organizată decât de lege. În timp, clanul familial s-a destrămat, dar 
bunurile aparţinând familiei au rămas un mijloc de coeziune a membrilor 
ei, fiind un mod de ajutorare a generaţiilor viitoare din familie. Au fost 
astfel bunurile de valoare economică: terenuri şi clădiri care constituiau 
emblema unei familii; dar şi bunuri mobile cu valoare sentimentală pentru 
o familie, exemplu obiecte de artă.  

În timp protecţiei familiei ca fundament al transmisiunii private a 
succesiunii a îmbrăcat alte nuanţe. În prezent, această protecţie constă în 
ocrotirea generaţiilor viitoare prin garantarea legală a unei cote din 
bunurile lăsate de generaţiile anterioare.  

                                                 
7A se vedea şi M. Eliescu, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, pp. 15-
16; Idem, Moştenirea şi devoluţiunea ei în dreptul R.S.R., Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 
1966, p. 22. 
8A. Colin, H. Capitant, Cours élèmentaire de droit civil fancais, tom trosième, Huitieme edition, 
Librairie Dalozz, 1936, p. 388. 
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Una din devizele revoluţiei capitaliste, inclusiv în ţara noastră, a 
fost aceea a lichidării marilor proprietăţi de terenuri, moşiile. Tehnica cea 
mai eficientă pentru realizarea acestei fărâmiţări a fost sistemul succesoral, 
prin adoptarea regulilor care să împiedice păstrării bunurilor imobiliare în 
familie. De aceea, legiuitorul Cod civil a reglementat egalitatea tuturor 
succesorilor la masa succesorală şi unitatea transmisiunii succesorale, 
regimul succesoral aplicându-se unitar, indiferent de natura bunului ori de 
provenienţa lui. În acest fel a fost păstrat principiul protecţiei familiei, însă 
ocrotind în mod egal pe membrii ei, prin înlăturarea principiului 
primogeniturii.  

Aceste principii au fost menţinute de Noul Cod civil. 
5.2. Economic. Transmisiunea privată a succesiunii se justifică prin 

interesul general al oamenilor de a exploata patrimoniul lăsat de către de 
cuius în sistem privat, de către rudele lui ori de cei desemnaţi de el căci un 
astfel de sistem ar fi mai judicios decât o exploatare în regimul dreptului 
public, care ar duce la ruinarea averi. Pe de altă parte, dacă nu ar exista 
succesiune nu ar exista nici proprietate privată, aceasta constituind 
motorul esenţial al sistemului economiei.  

În concluzie, moştenirea îşi găseşte fundamentul în interesul 
general al familiei şi în cel economic. Prevalenţa succesiunii private, 
individuale, nu înlătură însă ideea de succesiune publică deoarece, în 
general, prin regulile fiscale statul culege o parte din moştenire, odată cu 
transmisiunea succesorală. În prezent Codul fiscal (Legea nr. 571/2003) 
nu percepe taxe pe succesiune, indiferent de natura ei, decât asupra 
imobilelor şi numai dacă dezbaterea succesorală nu a fost finalizată în 
termen de 2 ani de la data deschiderii acesteia (art.771 alin.3). După acest 
termen impozitul este de 1% calculat la valoarea masei succesorale. 

§2. Devoluţiune legală sau testamentară?; transmisiune în 
beneficiul unui grup sau a unui individ?; unitatea succesiuni sau divizarea 
ei în mase de bunuri? Evoluţie istorică 

Admiţând sistemul privat de transmitere a moştenirii, trebuie decis 
cine este abilitat să desemneze succesorii: statul, prin lege, în funcţie de 
nevoile familiei; ori de cuius, după propriile sale afinităţi?; şi cum se 
fundamentează succesiunea testamentară şi cea legală ?  

Nici relativ la această opţiune nu a existat un sistem juridic de 
transmitere a moştenirii exclusiv legal sau testamentar. 

6. Succesiunea ab instestat. Se fundamentează pe ideea că 
succesiunea trebuie să fie reglementată numai prin lege, excluzând voinţa 
lui de cuius, căci nevoile familiei prevalează în raport cu afinităţile lui. A 
fost ghidat de această regulă mai ales dreptul feudal germanic şi sistemele 
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de drept aflate sub influenţa lui, cum ar fi dreptul cutumiar din nordul 
Franţei şi probabil cel al vechiului drept românesc.  

Astfel, în ţara noastră, până la mijlocul secolului XV, de când avem 
primele date ale existenţei, sporadice, a transmisiunii testamentare, dreptul 
feudal din Țara Românească şi cel din Moldova erau influenţate de dreptul 
bizantin, cu particularităţi proprii, cel puţin în materie de succesiuni, căci 
ele nu cunoşteau decât transmisiunea succesorală ab intestat. Acest sistem 
de transmitere se aplica cu prioritate şi datorită condiţiilor specifice ţărilor 
române: în Țara Românească şi Moldova ţăranii, în majoritate, au stăpânit 
şi exploatat pământul în devălmăşie, până în secolele XVI-XVII când 
această formă de organizare a început să se destrame, constituindu-se 
proprietatea privată asupra terenului şi odată cu aceasta s-a trecut şi la 
organizarea familiei restrânse formată din părinţi şi copii minori. O formă 
comună de stăpânire nu putea fi ocrotită decât prin reguli legale de 
transmitere succesorală. La fel, şi celelalte stări: boierii, orăşeni şi 
negustori, se subordonau dreptului succesoral legal. Principiul dominant al 
succesiunii legale aplicabil stărilor arătate era transmiterea moştenirii către 
familie şi nu individului. Păstrarea bunurilor imobile în familia din care 
proveneau era realizată prin ordinea chemării la succesiune şi prin regimul 
diferit al transmisiunii succesorale a imobilelor şi a mobilelor: descendenţii 
bărbaţi dobândeau imobilele (principiul privilegiului masculinităţii), fetele 
dobândind, ca zestre, doar bunuri mobile şi bani.   

Dreptul transilvănean era influenţat de dreptul germanic. Regulile 
succesorale legale erau mai complexe. Specificul acestui sistem este dictat 
de principiul că succesiunea este legală; şi că bunurile aparţin mai mult 
grupului familiei decât individului şi de aceea numai membrii familiei 
puteau fi chemaţi la moştenire. Sistemul succesoral legal nu era unitar căci 
bunurile succesorale nu constituiau un patrimoniu unitar, o universalitate, 
ele fiind transmise diferit, după natura lor: bunuri moştenite, bunuri 
donate, achizitele şi fieful. a) Cele mai importante bunuri erau considerate 
cele moştenite, denumite, bunurile proprii (de baştină) care trebuia să 
rămână în familie, scop realizat prin principiul privilegiului masculinităţii. 
Ele nu puteau fi dobândite prin moştenire decât de rudele situate pe linia 
din care proveneau bunurile, chiar dacă în cealaltă linie ar fi existat rude 
mai apropiate în grad. După cum bunurile proveneau pe  linie maternă sau 
paternă, numai rudele din aceeaşi linie puteau să le dobândească, paterna, 
paternis, materna, maternis. b) Bunurile mobile şi achizitele, dobândite de 
defunct în timpul vieţii, pe altă cale decât moştenirea, erau transmise 
rudelor după proximitatea gradului de rudenie, apropiindu-se de regulile 
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devoluţiunii legale de astăzi. c) A treia categorie de bunuri: mobilele şi 
fieful erau privilegiul celui mai mare dintre fii.  

În perioada de afirmare a capitalismului, succesiunea legală 
(Pravilniceasca condică şi Codul Caragea, în �ara Românească şi Manualul 
lui A. Donici şi Codul Calimach în Moldova) are o configuraţie foarte 
asemănătoare cu cea a dreptului modern. Se păstrează însă principiul 
privilegiului masculinităţii, ca mijloc de evitare a risipirii bunurilor 
imobiliare. În Transilvania, regulile succesiunii legale din perioada feudală 
au rămas aplicabile şi în perioada de destrămare a feudalismului. 

În concluzie, în sistemul succesoral legal ordinea chemării la 
moştenire a fost diferită de la o societate la alta, în funcţie de interesele 
societăţii. Clasele de succesori erau, în toate sistemele arătate, aceleaşi: 
descendenţii, ascendenţii şi colaterali, cu chemarea mai întâi a rudelor din 
căsătorie (moştenitori legitimi). Copii din afara căsătoriei avea un drept 
reciproc la moştenire doar în raport cu mama şi cu rudele ei. Până la 
destrămarea societăţii feudale, prioritară era păstrarea averii familiei, iar 
tehnica realizării acestui scop era chemarea la succesiune, din fiecare clasă, 
cu prioritate a succesorilor bărbaţi ca şi un drept inegal al fetelor la 
succesiune. În cazul în care nu existau succesori de sex masculin averea 
imobiliară trecea în patrimoniul domnului. Acesta putea să înlăture 
transferul (prădălnicie, în �ara Românească, respectiv uric, în Moldova) 
prin încuviinţarea pe care el o dădea ca averea să fie trecută unei fiice. 
Existenţa acestor transferuri era o mărturie că transmiterea succesorală 
testamentară nu era aplicabilă. În perioada destrămării societăţii feudale 
proprietatea individuală ia locul celei a familiei şi odată cu ea sunt 
înlăturate şi regulile succesiunii legale ce ocroteau proprietatea de grup a 
familiei. 

7. Succesiunea testamentară. În principiu, odată cu încetarea 
proprietăţii familie nevoia de perpetuare a proprietăţii unei persoane a 
menţinut instituţia moştenirii, fără să prevaleze însă moştenirea legală prin 
care se păstrau bunurile în aceeaşi familie. Se raţiona astfel: dacă 
proprietarul poate dispune oricând în timpul vieţii de proprietatea sa de ce 
nu ar putea să facă acelaşi lucru şi pentru data morţii sale.  

În sistemul dreptului roman, începând cu perioada imperiului, 
regula era că succesiunea se dobândeşte în temeiul unui testament lăsat de 
defunct şi numai prin excepţie, în cazul lipsei testamentului, dreptul civil 
sau pretorul chemau rudele defunctului la moştenire9. Acest model a fost 
preluat ulterior de alte sisteme de drept.  

                                                 
9 M. Eliescu, Curs de succesiuni, op. cit., p. 16. 
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În timp, puterea lui de cuius de a transmite prin testament a fost 
limitată de legea romană, pentru ocrotirea unor membrii ai familiei, prin 
instituirea unei cote minime în favoarea acestora, asemănătoare, dar nu 
identice, rezervei succesorale. Cu privire la moştenirea legală, specific era 
principiul unităţii indivizibile a patrimoniului succesoral, în sensul că 
moştenirea nu se împărţea în mase de bunuri după natura sau originea lor, 
iar pe de altă parte moştenirea nu putea fi transmisă în acelaşi timp prin 
testament şi prin lege, deoarece moştenirea ab intestat funcţiona în lipsa 
testamentului.  

În dreptul Țării Româneşti şi cel al Moldovei, la sfârşitul perioadei 
feudale era recunoscut şi testamentul. În Transilvania, succesiunea 
testamentară era aplicabilă doar la bunurile din categoria a doua şi a treia şi 
se subordona regulilor rezervei succesorale. 

8. Coexistenţa celor două tipuri de succesiuni. În dreptul modern 
aproape toate sistemele de drept au admis coexistenţa celor două moduri 
de transmitere a succesiunii, prin tehnica cotităţii disponibile şi a rezervei 
succesorale.  

 
§3. Principiile fundamentale care dictează regimul succesoral 

reglementat de Codul civil. 
9. Modelul dreptului nostru succesoral actual. Regimul juridic 

actual al moştenirii în dreptul românesc este, în cea mai mare parte, 
apropiat de cel al actualului Cod civil francez.  

Continuând principiile regimului juridic al moştenirii din Cod civil, 
de inspiraţie franceză, dar şi din dreptul nostru vechi românesc10, regimul 
succesiunii rămâne în continuare, prin Noul Cod civil, un compromis între 
regulile dreptului roman individualist (succesiunea testamentară) şi cele ale 
cutumelor germane, inspirate din ideea de solidaritate familială 
(succesiunea legală)11. 

Regulile fundamentale care domină dreptul nostru succesoral 
actual sunt rezultatul unei rafinări în timp a conceptelor juridice şi a 
intereselor social-politice. Principiile fundamentale care dictează 
configuraţia dreptului succesoral sunt: principiul continuării persoanei 
defunctului de către succesori şi nu succesiunea la bunuri; unitatea 
succesiunii; puterea voinţei; coexistenţa devoluţiunii legale cu cea 
testamentară.  

                                                 
10 Idem, Moştenirea şi devoluţiunea…, op. cit., p. 40. 
11 Idem, Curs de succesiuni, op. cit., p. 20. 
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A. Principiul continuării persoanei defunctului de către succesori şi 
nu succesiunea la bunuri 

În dreptul comparat există două sisteme opuse: succesiunea la 
persoană şi succesiunea la bunuri.  

10. Succesiunea la persoană. Potrivit unei concepţii tradiţionale, cel 
care moare continuă să trăiască prin descendenţii săi. Datele ştiinţei 
geneticii confirmă că oamenii trăiesc prin celulele transmise 
descendenţilor, acestea fiind singurele care nu mor. 

Această realitate este transpusă în drept prin regula transmiterii 
bunurilor de la o generaţie la alta. Succesorii, primind bunurile se obligă 
prin aceasta să respecte angajamentele autorului. Identificându-se astfel cu 
el, drepturile şi obligaţie acestuia se transmit de drept. La fel, transferul 
posesiei bunurilor se realizează fără nici o formalitate, regulă denumită 
sezină. 

Luând locul defunctului, succesorii primesc bunurile acestuia dar şi 
datoriile lui de care sunt ţinuţi chiar cu bunurile proprii, ce se confundă cu 
cele moştenite, regulă denumită răspundere ultra vires succesiones 
(datoriile se plătesc chiar dacă pasivul întrece activul succesoral).  

11. Succesiunea la bunuri. În opoziţie, sistemul succesiunii la 
bunuri, aplicat în dreptul anglo-american, nu transferă instantaneu 
patrimoniul succesoral, moştenitorilor. Dimpotrivă, acesta rămâne fără 
titular, fiind afectat plăţii pasivului succesoral, scop în care este preluat de 
un administrator, cu sarcina de a lichida pasivului succesoral urmând ca 
numai după lichidare să se facă distribuţia activului net către succesori.  

Plata datoriilor succesorale este organizată asemănător cu regimul 
lichidării comercianţilor aflaţi în insolvenţă. Astfel, administratorul 
inventariază bunurile şi notifică creditorilor succesorali decesul debitorului 
invitându-i la procedura plăţii datoriilor în limita activului succesoral. 
După încheierea acestei proceduri, activul net este distribuit succesorilor.   

12. Varianta atenuată a principiului succesiunii la persoană, 
adoptată de sistemul nostru de drept. 

În sistemul tradiţional al succesiunii la persoană, existent şi în 
Codul nostru civil, rudele cele mai apropiate preia, fără nici o formalitate, 
posesia bunurilor defunctului şi patrimoniul lor se confundă cu cel al 
acestuia înrădăcinându-se sentimentul lor că ei continuă persoana 
defunctului. În principiu, şi legatarii universali şi cei cu titlu universali sunt 
continuatorii persoanei defunctului, chiar dacă ei nu au sezină, pentru că 
aceştia dobândesc universalitatea bunurilor defunctului12. 

                                                 
12 A se vedea infra 10. 
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În sistemul Noului Cod civil, ca şi în cel actual, principiul 
continuării persoana defunctului se traduce în drept prin: 

- regula deschiderii succesiunii la data decesului lui de cuius, 
consacrată în art. 651 C. civ., succesiunile se deschid prin moarte; 
momentul la care succesorii îi iau locul fiind chiar clipa decesului 
lui de cuius.   
Moştenitorii ab intestat cei mai apropiaţi, intră în posesia bunurilor 

succesorale, imediat ce succesiunea se deschide, regulă denumită sezină. 
Din motive de prudenţă, legea a restrâns sezina numai la rudele cele mai 
apropiate: descendenţii şi ascendenţii, această favoare nefiind recunoscută 
celorlalţi succesori legali şi cu atât mai mult legatarilor al căror titlu rezultă 
din testament şi nu din rudenia de sânge. În drept, această regulă a fost 
consacrată în art. 653 C. civ., potrivit căruia, descendenţii şi ascendenţii au 
de drept posesiunea succesiunii din momentul morţii defunctului. Ea 
antrenează corolarul ei, prevăzut în art.777 C. civ., potrivit căruia coerezii 
plătesc datoriile şi sarcinile succesiunii, fiecare în proporţie cu partea sa 
ereditară13.  

Succesorii acceptanţi pur şi simplu, dobândind bunurile fără nici o 
formalitate, se subrogă în drepturile lui de cuius şi prin aceasta ei sunt 
ţinuţi să plătească şi datoriile lui, ca şi când ar fi una şi aceeaşi persoană cu 
de cuius14.  

- Opţiunea succesibililor retroactivează de la data deschiderii 
succesiunii. Acceptarea confirmă vocaţia succesorului, de la data 
arătată; iar renunţătorul este presupus a nu fi fost niciodată 
moştenitor (art. 696 C. civ.). 

- Fiind continuatorii persoanei defunctului înseamnă că, şi cu privire 
la drepturile dobândite succesorii vor fi proprietari din momentul 
decesului lui de cuius. Din acest motiv, legea a consacrat regula 
caracterului declarativ al partajului, ceea ce înseamnă că, după 
partaj legea face abstracţie de perioada în care drepturile 

                                                 
13 Doctrina majoritară consideră că legatarii universali și cei cu titlu universal nu sunt 
ținuți de pasivul succesoral decât în limita bunurilor dobândite. În acest sens, M. Eliescu, 
Moștenirea și devoluțiunea ei, op. cit., p. 198, I. Genoiu, Drept succesoral, Editura C.H. Beck, 
Bucureşti, 2008, p. 335. În sens contrar, D. Alexandresco, Explicaţiunea teoretică şi practică a 
dreptului civil român, tom III, partea a II-a, Editura Socec & Co., Bucureşti, 1921, p. 34; I. 
Adam, A. Rusu, Drept civil. Succesiuni, Editura All Beck, București, 2003, p. 217. În Noul 
Cod civil, legatarii arătați sunt ținuți, ca și moștenitorii legali de pasiv doar în limita 
bunurilor succesorale dobândite și proporțional cu cota fiecăruia (art. 1114 alin. 2). 
14 Noul Cod civil nu mai reglementează acceptarea pură și simplă ci acceptarea sub 
beneficiu de inventar (art. 1114 alin. 2). 
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succesorale au fost indivize şi, în termenii art. 786 C. civ., fiecare 
dobânditor al loturilor este prezumat, retroactiv, proprietarul 
bunurilor din lot începând cu ziua deschiderii succesiunii15.  
La fel, ziua decesului şi nu cea a partajului este momentul în 

funcţie de care se va calcula rezerva şi cotitatea disponibilă şi se va aprecia 
dacă liberalităţile făcute de defunct erau excesive sau nu (art.849 C. civ.). 

În schimb, considerăm că eroziunea monetară se opune estimării 
succesiunii şi a loturilor stabilite cu ocazia partajului, pe baza valori lor din 
ziua decesului, cum a fost decis în Codul civil din 1864, luându-se în 
considerare ipoteza stabilităţii monetare şi a unei perioade scurte de 
indiviziune. Din motivul arătat considerăm că trebuie ţinut cont de 
valoarea bunurilor la data cea mai apropiată de cea la care ele sunt efectiv 
repartizate între moştenitori, cea a partajului, cu atât mai mult cu cât 
repartizarea bunurilor între moştenitori se face în valoare şi nu în natură. 
Această regulă a fost consacrată de Noul Cod civil. 

În fine, data deschiderii succesiunii reglează problema conflictului 
de legi în timp. Drepturile moştenitorilor sunt definitiv fixate de textele în 
vigoare la data decesului, chiar dacă ele sunt modificate înainte de partaj. 

13. Corectarea principiului succesiunii la persoană: acceptarea sub 
beneficiu.  

În sistemul tradiţional, transferând întregul patrimoniu către 
succesori, legiuitorul ocrotea în acest fel pe creditorii succesiunii căci, gajul 
lor se extinde şi la patrimoniul succesorilor acceptanţi pur şi simplu, prin 
confuziunea patrimoniilor. Pentru că nimeni nu poate fi însă obligat să 
primească ceva şi cu atât mai mult să fie ţinut de datoriile altuia, legiuitorul 
îi ocroteşte pe succesori, prin jocul acceptării succesiunii. Ei pot accepta 
succesiunea pur şi simplu, de regulă dacă activul întrece pasivul, să renunţe 
la ea, dacă constată că pasivul întrece activul ori să adopte o cale de mijloc, 
dacă raportul dintre cele două laturi ale moştenirii este incert, adică să o 
accepte sub beneficiu de inventar.  

Acceptarea sub beneficiu de inventar se apropie de sistemul 
succesiunii la bunuri. În cazul acestei acceptări patrimoniul lui de cuius 
dobândeşte o existenţă autonomă, fiind afectat plăţii pasivului succesoral 
plată care se face numai în limita activului succesoral, neexistând 
confuziunea lui cu patrimoniul erezilor. 

De asemenea, într-un caz special, indiferent de modul acceptării, 
pasivul succesoral nu se plăteşte decât în limita activului. Este cazul plăţii 

                                                 
15 D. Văduva, Succesiuni. Devoluțiunea succesorală, Editura Universul Juridic, București, 2011, 
p. 16; I. Genoiu, op. cit., p. 386. 
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pensiei de întreţinere de către succesorii defunctului ţinuţi de o astfel de 
plată (art.96 C. fam.). 

14. Transmisiunea sub beneficiu, inovaţia Noului Cod civil  
În sistemul Noului Cod civil, acceptarea succesiunii se prezumă a 

fi sub beneficiu de inventar. Astfel, potrivit art. 1114 alin. 2 din N.C.civ. 
prin efectul acceptării moştenirii de către moştenitorii legali şi legatarii 
universali sau cu titlu universal aceştia răspund pentru pasivul succesoral 
numai cu bunurile din patrimoniul succesoral, proporţional cu cota 
fiecăruia. 

Prin această regulă sunt ocrotiţi deci succesorii, căci ei nu mai sunt 
ţinuţi cu propriul lor patrimoniu. În principiu, această regulă este corectă 
pentru succesorii, căci nu este just ca aceştia să fie ţinuţi de pasivul 
succesoral cu avuţia lor.  

În schimb, creditorii moştenirii care îşi văd restrâns gajul lor la 
patrimoniul lăsat de de cuius, sunt dezavantajaţi. Ei sun totuşi ocrotiţi prin 
faptul că gajul lor este păstrat integral, bunurile lăsat de de cuius fiind 
destinate să fie alocate plăţii datoriilor moştenirii şi nu valoarea lor, ca în 
cazul sistemului pro viribus. 

B. Principiul unităţii succesiunii  
15. Sistemele de devoluţiune a bunurilor. În drept, aşa cum am 

văzut, au existat două concepţii antagoniste. Cel al unităţii succesiunii, 
consacrat de dreptul roman, potrivit căruia, la decesul individului masa 
bunurilor constituie un tot omogen, supus regulilor uniforme. Repartiţia 
între moştenitori se face numai pe baza criteriilor cantitative (o anumită 
fracţiune pentru fiecare), şi nu după natura bunurilor.  

În opoziţie, în sistemul dreptului germanic, statutul bunurilor 
defunctului depindea de maniera în care ele intrau în patrimoniul acestuia. 
Un regim diferit era rezervat bunurilor familiei şi celor pe care de cuius le-
a dobândit cu titlu oneros şi prin munca sa. De aici utilizarea în dreptul 
succesoral arătat a unei distincţii între bunurile proprii şi cele achiziţionate, 
supuse unui regim de devoluţiune diferit, distincţie transmisă în zilele 
noastre, în dreptul familiei, în materia regimului matrimonial. În lipsă de 
descendenţi direcţi, achizitele erau partajate între cele două familii; 
dimpotrivă, bunurile proprii, adică dobândite prin succesiune sau 
liberalităţi de la rudele paternale trebuia să revină rudelor paternale şi 
reciproc (paterna paternis, materna maternis). Înainte de orice împărţire, 
se începe deci prin divizarea succesiunii în două mase, denumit fentă.  

16. Sistemul Codului civil cu privire la unitatea succesiunii 
16.1. Principiul unităţii succesiunii. Deşi nu o afirmă expres, Codul 

nostru civil a ales principiul unităţii succesiunii căci, nu prevede în nicio 
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regulă de divizare a bunurilor după originea lor. Se menţine totuşi regula 
fentei, însă aceasta are un rol secundar şi diferit de cel original. 

Caracter unitar al chemării la succesiune este impus de obiectul 
transmisiunii succesorale, patrimoniul lăsat de de cuius, fiind o 
universalitate, alcătuieşte o unitate, făcându-se abstracţie de bunurile 
privite ut singuli. Patrimoniul fiind unitar şi moştenirea este unitară. Ca 
regulă generală legea stabileşte ordinea de chemare la succesiune, fără a 
ţine cont de natura bunurilor - mobile sau imobile - ori de originea lor - 
achizite sau proprii. 

Corelativ, legea cheamă la succesiune pe moştenitori după clasa şi 
gradul de rudenie, fără a-i diviza în funcţie de criteriile arătate mai sus16.  

16.2. Excepţii. Există totuşi câteva excepţii de la caracterul unitar 
al succesiunii, datorită faptului că unele bunuri patrimoniale exced 
regulilor succesiunii, ele nefiind incluse în activul succesoral:  

- drepturile viagere, deoarece acestea se sting prin decesul titularului 
(uzufructul, rentele viagere);  

- ajutorul de deces acordat de Casele judeţene de pensii, salariul 
(art.167 alin. 2 C. muncii) sau pensia neîncasată de persoana 
decedată, se plătesc, în ordine, soţului supravieţuitor, copiilor sau 
în lipsa acestora, părinţilor celui decedat. În plus, în lipsa 
persoanelor arătate mai sus, pensia neîncasată poate fi plătită şi 
persoanei care dovedeşte că l-a îngrijit pe de cuius până la data 
decesului, indiferent că este succesor ori nu17.   

- De asemenea, contractul de arendă nu intră în activul succesoral. 
Dacă există clauză de continuare a contractului cu unul dintre 
succesori, acesta va prelua contractul.  

- Indemnizaţia pentru asigurarea de viaţă excede activului 
succesoral, dar se supune, în parte, regulilor devoluţiunii legale. 
Asigurarea de persoane, reglementată de art. 32 - 34 din Legea nr. 

                                                 
16 Transmisiunea unitară a succesiunii este specifică succesiune ordinare, pentru a o 
opune succesiunii anomale în care transmiterea succesiunii se face după natura sau 
originea bunurilor. Este astfel o succesiune anomală transmiterea dreptului locativ la 
succesorii care au locuit cu defunctul chiriaş (art.27 din Legea nr. 114/1996), ca şi alte 
cazuri. 
17 A se vedea Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, Editura Actami, București, 1999, pp. 18-
19. Potrivit autorului, salariul neîncasat de către de cuius este considerat a fi, de asemenea, 
o excepţie. Noi credem că legea nu lasă loc la o astfel de interpretare căci prevede doar că 
remiterea salariului se va face soţului supravieţuitor, copiilor sau părinţilor lui de cuius, iar 
în lipsă celorlalţi moştenitori. Indicarea de către lege a persoanelor cărora li se face plata 
nu relevă schimbarea regulilor devoluţiunii ordinare. Aceeaşi apreciere se face şi cu 
privire la pensia neîncasată de către de cuius. A se vedea Fr. Deak, op. cit., pp. 18-19. 
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136/1995, naşte dreptul succesorilor sau legatarilor de a primi de 
la o terţă persoană, asigurătorul, suma asigurată. Asigurarea de 
viaţă constituie o formă de economisire prin contractul încheiat 
între asigurat şi asigurător. Suma asigurată nu exista în patrimoniul 
lui de cuius la data decesului acestuia. Ea va reveni succesorilor 
sau după caz celor desemnaţi de de cuius, nu în calitate de 
succesori ci de beneficiari ai unei stipulaţii pentru altul, adică în 
temeiul unei obligaţii. Din acest motiv, această sumă nu intră în 
activul succesoral şi deci nu trebuie să fie raportată ori supusă 
reducţiunii.  
În cazul în care asiguratul a desemnat o persoană ca beneficiar, 

aceasta va dobândi suma asigurată în exclusivitate. Dacă însă a desemnat 
mai multe persoane, şi nu a precizat întinderea dreptului fiecăruia, art. 34 
din legea arătată prevede că suma asigurată se împarte în mod egal între 
acestea. 

Este adevărat că, în cazul în care asiguratul nu a desemnat 
beneficiarii sumei asigurate, în lipsa unei prevederi exprese, a pari, 
succesorii legali vor dobândi această sumă, după regulile devoluţiunii 
legale.  

Cu excepţia cazului în care intră în concurs cu descendenţii, soţul 
supravieţuitor dobândeşte o masă specială de bunuri care revine în 
exclusivitate acestuia: darurile de nuntă; precum şi bunurile mobile şi 
obiectele aparţinând gospodăriei casnice. În această ipoteză bunurile 
arătate sunt excluse din activul succesoral (art. 5 din L. nr. 319/1944).  

16.3. Excepţii de la unitatea succesiunii pe întemeiate pe natura 
bunurilor 

Natura bunurilor nu constituie un principiu al devoluţiunii lor. De 
exemplu, Codul nostru civil nu a prevăzut reguli precum cele din dreptul 
elveţian, potrivit cărora, armele şi bijuteriile masculine se transmit fiilor, iar 
bijuteriile feminine se transmit fiicelor. 

Există însă unele cazuri în care natura bunurilor produce 
consecinţe cu privire la devoluţiunea lor. 

a. Dreptul nostru internaţional privat supune bunurile mobile legii 
ultimului domiciliu al lui de cuius, în timp ce imobilele sunt supuse legii 
locului situării lor. Regulile de transmitere a bunurilor imobile şi a fondului 
de comerţ sunt reglementate de legea locului situării bunurilor (lex rei 
sitae), iar cele mobile după legea naţionalităţii pe care o avea defunctul la 
data decesului (art.66 din Legea nr.105/1992). Se creează astfel o divizare 
a bunurilor succesorale după natura lor, iar transmiterea bunurilor se va 
face după reguli succesorale diferite. 
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b. În lipsa unor reguli legale, practica judiciară a decis că, atunci 
când de cuius nu a stabilit cine va executa obiceiurile de înmormântare şi 
locul de înmormântare, în caz de conflict între succesori, instanţa va stabili 
membrul familiei care are dreptul să ia decizii. În principiu, soţul 
supravieţuitor are întâietate în a decide asupra obiceiurilor şi locului de 
înmormântare, deoarece el este persoana cea mai apropiată şi mai intimă 
lui de cuius, şi deci se presupune că el cunoaşte mai bine voinţa 
defunctului. În lipsă sau în cazul în care soţii erau despărţiţi în fapt, ori din 
alte motive, ruda cea mai apropiată va fi îndreptăţită să decidă, de 
exemplu, copii ori părinţii. 

c. Dreptul real rezultând din concesiunea acordată de consiliile 
locale pentru locurile de veci, fiind un drept de folosinţă cu destinaţie 
specială nu poate face obiectul circuitului civil însă poate fi transmis prin 
testament sau prin succesiune. Atribuirea prin succesiunea ab intestat 
excede însă regulilor obişnuite de transmisiune succesorală. Locul de veci 
constituie un bun care rămâne în indiviziune între membrii familiei şi 
descendenţii acestora. Dreptul dobândit de aceştia constă în prerogativa 
de a fi înmormântat în acel loc şi de a se opune înmormântării terţelor 
persoane18.  

d. De asemenea, regulile împărţeli se aplică, în principiu, 
derogatoriu pentru succesorii cetăţeni străini şi apatrizi, atunci când în 
conţinutul succesiunii intră şi terenuri. Din interpretarea art. 41 alin. 2 din 
Constituţia României19, potrivit căruia „cetăţenii străini ori apatrizi nu pot 
dobândi terenuri în proprietate”, s-a dedus că şi în cazul succesiunii este 
aplicabilă această interdicţie căci succesiunea este un mod de dobândire a 
proprietăţii. În consecinţă, succesorii străini, care participă la împărţeala 
unei succesiuni nu pot să primească teren în lot, indiferent că sunt 
moştenitori legali ori legatari. În compensaţie, aceştia primesc 
contravaloarea terenului care le-ar fi fost cuvenit.  

                                                 
18 Fr. Deak, op. cit. p. 558. 
19 Constituția României, publicată în M.Of. nr. 233 din 21 noiembrie 1991 a intrat în 
vigoare în urma aprobării prin referendumul din 8 decembrie 1991, fiind modificată și 
completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003, publicată în 
M.Of. nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 
152 din Constituție, cu reactualizarea denumirilor și dându-se textelor o nouă 
numerotare.  
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Totuşi, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în 
condiţiile rezultate din aderarea României şi în condiţii de reciprocitate20 
[art. 44 (2) din Constituţie]21, şi cu distincţiile prevăzute de regulile Legii 
nr. 312/200522, ca şi cetăţenii statelor cu care există tratate de acceptare 
reciprocă a dreptului arătat, pot dobândi terenuri23.  

16.4. Excepţiile de la principiul unităţii succesiunii întemeiate pe  
originea  bunurilor.  

Dreptului nostru civil îi este indiferent originea bunurilor. Există 
însă şi unele cazuri care amintesc de regulile ce ţineau cont de originea 
bunurilor. 

a. Devoluţiunea bunurilor ocazionată de decesul adoptatului cu 
efecte restrânse, reglementat de vechiul art. 75-79 C. fam., decedat fără 
urmaşi, aminteşte de regula fentei, potrivit căreia bunurile se împărţeau în 
două mase alocate liniei materne şi celei paterne. În cazul prevăzut de 
textele arătate, devoluţia succesiunii se va face prin divizarea acesteia în 

                                                 
20 O. Rădulescu, P. Roesnberg, A. Tudor, Despre dobândirea de terenuri în România de 
către străini și apatrizi precum și de către persoanele juridice străine după aderarea 
României la UE, în RDC nr. 5/2008, p. 47. 
21 Potrivit art. 44 alin. 2 din Constituția României, „proprietatea privată este garantată și 
ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetățenii străini și apatrizii pot dobândi 
proprietate privată asupra terenurilor numai în condițiile rezultate din aderarea României 
la Uniunea Europeană și din alte tratate, internaționale la care România este parte, pe 
bază de reciprocitate, în condițiile prevăzute în legea organică, precum și prin moștenire 
legală”. 
22 Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi, precum și de persoane juridice străine, 
publicată în M.Of. nr. 1008 din 14 noiembrie 2005.  
23 Domeniul de aplicare rațione materiae și rațione personae al Legii nr. 312/2005 se referă la 
dobândirea de fonduri funciare prin acte juridice între vii și prin testament, de către 
cetățenii străini și apatrizi și persoanele juridice străine. Cetățenii statelor membre U.E., 
apatrizii cu domiciliul în aceste state și persoanele juridice constituite potrivit legii acestor 
state, au dreptul să dobândească teren pentru reședință secundară respectiv pentru sediul 
secundar, după 5 ani de la aderarea României. Fermierii din aceste state au dreptul să 
dobândească terenuri agricole, păduri și terenuri forestiere, după 7 ani de la data arătată. 
În schimb, dacă aceste persoane își stabilesc reședința în România, precum și apatrizii cu 
domiciliul în România, nu trebuie să aștepte termenul arătat. Cetățenii terțelor state, altele 
decât membrele Uniunii Europene pot dobândi terenuri agricole sub condiția să existe un 
tratat de reciprocitate cu statul din care provin acești cetățeni. A se vedea și C.Jora, Lucia 
Uță, Unele considerații privind circulația juridică a terenurilor, în corelarea prevederilor titlului X al L. 
nr. 247/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetățenii 
străini și apatrizi, precum și de către persoanele juridice străine, în RDC nr. 1/2006, p. 76. 
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două părţi egale, cea a familiei adoptatorului şi cea a familiei fireşti. După 
acest pas, se aplică regulile împărţeli în fiecare din cele două diviziuni.  

Regulile adopţiei (înfierii) cu efecte restrânse şi consecinţele ei în 
materie succesorală îşi continuă aplicabilitatea pentru persoanele aflate în 
această situaţie juridică. 

b. De asemenea, reaminteşte regula fentei şi cazul moştenirii lui de 
cuius de către fraţii buni în concurs cu cei uterini şi/sau consangvini 
(art.674 C. civ.). Pentru această ipoteză, devoluţiunea moştenirii se face 
prin împărţirea masei succesorale în două părţi egale, cea uterină şi cea 
consangvină; fraţii buni culeg din ambele linii pe când cei consangvini, 
respectiv uterini, culeg fiecare după linia sa. 

c. Amintirile de familie. Aceste bunuri, constând în documente de 
familie, portrete, decoraţii etc., sunt considerate a fi bunuri ale familiei cu 
afectaţie specială. De aceea, devoluţia lor este derogatorie de la regulile 
obişnuite. În cazul în care succesorii nu se pot pune de acord cu privire la 
atribuirea lor, instanţele pot să le atribuie unuia dintre succesori considerat 
a fi cel mai calificat pentru a le păstra. El nu este însă decât depozitarul 
acestor bunuri, în interesul familiei.  

Justificarea acestei reguli se găseşte în ideea că bunurile de familie 
s-ar afla în coproprietatea indiviză a familiei. 

 
4 Prevalenţa succesiunii legale 
 
17. Prevalenţa succesiunii legale în raport cu cea testamentară.  
Prevalenţa devoluţiunii legale se manifestă sub un dublu aspect: pe 

de o parte, legea prevede printr-un sistem de reguli, cu caracter dispozitiv, 
ordinea chemării la succesiune a rudelor defunctului, şi întinderea 
dreptului lor succesoral, lăsând lui de cuius facultatea de a o corecta, prin 
acte juridice cu titlu gratuit; iar pe de altă parte, în ipoteza în care de cuius 
corectează ordinea legală, golind-o de conţinut, legiuitorul restrânge, cu 
caracter imperativ, efectele acestei corecţii, păstrând organizarea legală a 
succesiunii cu privire la drepturile rudelor cele mai apropiate ale lui de 
cuius, denumite succesori legali rezervatari, în limita unei cote din 
patrimoniul succesoral, denumită rezervă succesorală, de care de cuius nu 
poate să dispună. 

Dominat de principiul autonomiei de voinţă, Codul civil român, 
admiţând coexistenţa ambelor feluri de devoluţiune, ar fi trebuit să admită 
prevalenţa devoluţiunii testamentare. Grija pentru securitatea economică a 
familiei a determinat instituirea regulilor de ordine publică privind rezerva 
succesorală care limitează ieşirea bunurilor din sfera familiei, ocrotind 
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generaţia care urmează lui de cuius (descendenţii săi la infinit), ca şi pe 
ascendenţii săi privilegiaţi.  

Rezervă succesorală este o cotă parte, atribuită de lege unor 
categorii de succesori: copii, părinţi, soţul supravieţuitor. Diferenţa dintre 
totalul averii şi rezerva succesorală reprezintă cotitatea disponibilă, adică 
partea de care de cuius poate dispune după voinţa lui. Prin această rezervă 
legea controlează a posteriori modul în care de cuius a înstrăinat averea sa 
terţelor persoane ori a avantajat numai o parte dintre succesori în 
detrimentul altora. Rezerva succesorală nu este altceva decât succesiunea 
însăşi diminuată, eventual, cu cotitatea disponibilă. În cazul în care există 
un testament ori o donaţie, succesiunea se împarte în rezervă şi cotitatea 
disponibilă24 

În virtutea principiului autonomiei de voinţă, până la data 
decesului, de cuius rămâne liber să facă orice act de înstrăinare, chiar şi cu 
titlu gratuit, oricărei persoane, între vii sau pentru cauză de moarte.  

Prin regula rezervei succesorale a fost consacrată astfel prevalenţa 
regulilor legale ale succesiunii25 şi, odată cu ea a fost admisă diviziunea 
succesiunii (o parte din bunurile succesorale putând ajunge la succesori iar 
alta la legatari).  

Această regulă, la origine, a fost determinată de preocuparea 
legiuitorului de a împiedica perpetuarea marilor proprietăţi funciare, 
respectând astfel unul dintre obiectivele revoluţiilor burgheze, care altfel 
ar fi rămas un simplu deziderat căci, pe cale testamentelor s-ar fi legat 
marile proprietăţi în favoarea unei singure persoane, de exemplu, fiului cel 
mai mare. O astfel de posibilitate nu mai există deoarece, descendenţii vin 
în mod egal la succesiune, indiferent de sex, iar descendenţii şi ascendenţii 
privilegiaţi au rezervă. În acest sistem am putea spune că, mai degrabă se 
fărâmiţează proprietatea. În acelaşi scop a fost reglementat principiul 
unităţii succesiunii, căci, în cazul devoluţiunii legale, nu mai este necesară 
transmiterea bunurilor după categorii de succesori. 

În concluzie, Noul Cod civil păstrează configuraţia regimului 
juridic al succesiunii din actualul Cod civil dovedind viabilitatea acestuia în 
timp cu toate modificările intervenite în viaţa social-economică şi politică 
ca şi în morala noului veac XXI. Aceste schimbări ale lumii moderne, 
majore am putea spune, nu au putut să zdruncine gândirea juridică din 
dreptul roman transmisă până astăzi prin codurile civile care au pus-o în 

                                                 
24 I. Zinveliu, Dreptul la moştenire în R.S.R., Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975, p. 11. 
25 M. B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Editura Cartea românească S.A., Bucureşti, 
1921, p. 215. 
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lumină, cum este cea franceză şi italiană ori cea germană pe filiera cărora a 
ajuns până la noi.  
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Abstract 
Unlike the legal rules, the general principles of law have an explanatory value, 

because they contain the grounds for the existence and development law, but there is an 
indisputable relationship between the two values. In literature was often asked the 
question if the general principles of law are or not sources of law. In this approach we 
try to prove that the principles of law take place from the regulators when the law is 
quite, ambiguous or phrases.  
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Principiile generale de drept sunt prescripţiile conducătoare sau 
ideile directoare ale conţinutului tuturor normelor juridice4. Principiile 
dreptului constituie „dat-ul”- ca ideal sau temei pentru ştiinţă şi 
„construit-ul”, în situaţia în care sunt elaborate sau transpuse într-o 
construcţie umană, inclusiv prin norme juridice5.  

Curtea Internaţională de Justiţie în art. 38 din Statutul său prevede 
că va soluţiona diferendele, conform dreptului internaţional, care îi sunt 
supuse, aplicând „principiile generale de drept recunoscute de naţiunile civilizate”, 
adică le recunoaşte acestora calitatea de izvor de drept.  

Principiile generale de drept se regăsesc în tratate şi convenţii 
internaţionale, fiind consacrate de majoritatea ţărilor, în dreptul lor intern. 
Unele dintre aceste principii generale de drept sunt înscrise în constituţii, 
având astfel forţă juridică superioară faţă de celelalte legi, fapt pentru care 
coincid cu principiile fundamentale dreptului6. 

Principiile generale de drept sunt rezultatul unor observaţii 
continue şi necesare ale nevoilor societăţii, astfel că „nu pot exista 
principii de drept imuabile care să valoreze pentru orice timp şi orice 
loc”7, ele fiind influenţate de celeritatea transformărilor sociale şi 
economice, de mobilitatea relaţiilor sociale şi de caracteristicile evoluţiei 
sistemelor juridice. Acestea reprezintă suma cazurilor concrete ce se 
formează prin generalizarea unor fapte experimentale8. 

Orice sistem normativ sau construcţie juridică trebuie aibă ca 
fundament principiile generale de drept, să se raporteze la acestea şi să le 
garanteze.  

Principiile generale ale dreptului se regăsesc în conţinutul tuturor 
normelor juridice şi se aplică în toate materiile. Însă, spre deosebire de 

                                                 
4 Nicolae Popa, Teoria generală dreptului, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, pp. 90-103; I. 
Ceterchi, M. Luburici, Teoria generală a statului şi dreptului, Bucureşti, p. 192. 
5 Marius Andreescu, Principiul proporţionalităţii în dreptul constituţional, Ed. C.H. Beck, 
Bucureşti, 2007, p. 3. 
6 Trebuie să facem remarca că există distincţie între principiile generale de drept şi 
principiile fundamentale de drept. Acestea din urmă sunt principii cu valoare 
constituţională care sunt principii scrise în textele constituţionale iar principiile generale 
de drept (unele se gasesc în dreptul scris, altele în cutume sau în jurisprudenţă B. 
Jeanneau, La nature des principes generaux du droit ean droit francais, Travaux et recherches de 
l’Institut de droit compare de l’universite de Paris, T. XXII, Paris, 1962, pp. 203 şi urm.) sunt 
aplicabile în absenţa textelor. În acest sens, a se vedea Jean Louis Bergel, Theorie generale du 
droit, Ed. Dalloz, 2003, p.99. 
7 M. Djuvara, Drept şi sociologie, I.S.D., Bucureşti, 1936, p.11. 
8 Nicolae Popa, Prelegeri de sociologie juridică, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1983, p. 
122. 
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normele juridice, principiile generale ale dreptului au valoare explicativă, 
deoarece conţin temeiurile existenţei şi evoluţiei dreptului9 dar există o 
relaţie esenţială între cele două valori - principiile generale ale dreptului se 
aplică în absenţa textului normei de drept. Toate normele juridice sunt, 
prin definiţie, generale şi abstracte, însă generalitatea normei juridice nu 
are acelaşi sens ca generalitatea unui principiu. O normă este generală 
deoarece ea se stabileşte pentru un număr nedeterminat de acte şi fapte. 
Un principiu, însă, este general datorită faptului că se se poate aplica unui 
număr infinit de cazuri.  

Problema statutului şi explicarea principiilor dreptului a fost şi este 
o problemă care i-a preocupat pe teoreticienii dreptului. Astfel: (-) Şcoala 
dreptului natural a argumentat că sursa, originea şi deci temeiul principiilor 
juridice este natura umană; (-) Şcoala istorică a dreptului, sub influenţa 
kantianismului, deschide, în cercetarea genezei principiilor juridice, o nouă 
perspectivă, prezentându-le ca produse ale spiritului popular (Volkgeist) 
ceea ce transferă temeiul dreptului din universul raţiunii pure, la răscrucea 
unor origini istorice. 

Principiile dreptului se bazează pe raţiunea umană şi configurează 
valoric întreaga ordine juridică. Aşadar, normativismul kelsian consideră 
că principiile dreptului sunt exprimate prin normele dreptului şi, în 
consecinţă, nu există principii de drept în afara sistemului de norme 
juridice10.  

Într-o altă opinie, se consideră că principiile dreptului orientează 
elaborarea şi aplicarea normelor juridice, ele au forţa unor norme 
superioare, regăsite în acele acte normative, dar pot fi şi deduse din 
„valorile sociale permanente” atunci când nu sunt formulate expres prin 
normele dreptului pozitiv11.  

Astfel, Nicolae Popa opinează faptul că „principiile generale de 
drept sunt prescripţiile fundamentale care cumulează crearea dreptului şi 
aplicarea sa (...). În concluzie, acţiunea principiilor dreptului are ca rezultat 
conferirea certitudinii dreptului - garanţia acordată indivizilor contra 
imprevizibilităţii normelor coercitive - şi a congruenţei sistemului 
legislativ, adică concordanţa legilor, caracterul lor social, verosimil, 
oportunitatea lor” 12. 

                                                 
9 Nicolae Popa, Teoria generală dreptului, op.cit., p. 93. 
10 Marius Andreescu, op.cit., p. 6. 
11 Ion Ceterchi, Ion Craiovean, Introducere în teoria generală a dreptului, Ed. All, Bucureşti, 
p.30. 
12 Nicolae Popa, Teoria generală dreptului, op.cit., p. 95. 
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Potrivit literaturii de specialitate, pot fi identificate o serie de 
elemente comune cu privire la definirea şi semnificaţiile principiilor 
generale de drept13: 

- principiile de drept sunt idei generale, postulate călăuzitoare, 
prescripţii fundamentale sau fundamente ale sistemului de drept; 
ele caracterizează întregul sistem de drept, constituind, în acelaşi 
timp, trăsături specifice ale unui tip de drept;  

- principiile generale ale dreptului configurează structura şi 
dezvoltarea sistemului de drept, asigură unitatea, omogenitatea, 
echilibrul, coerenţa şi capacitatea dezvoltării acestuia;  

- autorii disting între principiile generale ale dreptului, ce 
caracterizează întregul sistem de drept şi care reflectă ceea ce este 
esenţial în cadrul tipului de drept respectiv şi principii valabile 
pentru anumite ramuri de drept sau instituţii juridice.  
 
a.) În dreptul intern  
În literatura de specialitate14, principiile generale ale dreptului care 

constituie baza întregii construcţii juridice sunt: asigurarea bazelor de 
funcţionare a statului, principiul libertăţii şi egalităţii, principiul echităţii şi 
justiţiei şi principiul responsabilităţii.  

În dreptul privat modern, judecătorul este obligat să se pronunţe 
chiar şi atunci când legea este lacunară sau obscură15 (art. 3 din C.civ.), el 
fiind nevoit să caute în alte norme analoage/asemănătoare pentru a găsi o 
rezolvare a cauzei (analogia legis) sau chiar dacă nu găseşte o asemenea 
normă el o va soluţiona pe baza principiilor dreptului (analogia iuris)16. Cu 
alte cuvinte, judecătorul nu poate refuza soluţionarea unei cauze venită 
spre judecare pe motiv că legea nu prevede sau că legea este insuficientă17.   

Acest text de lege va fi înlocuit în noul cod civil18 (în continuare 
N.N.C.) cu menţionarea în rândul izvoarelor dreptului, în mod expres, a 

                                                 
13 Marius Andreescu, op.cit., pp.5-6. 
14 Nicolae Popa, Teoria generală dreptului, op.cit., p. 221. 
15 Aceleaşi dispoziţii le întâlnim şi în codul civil francez, austriac şi german. De asemenea, 
Codul civil italian menţionează ultima ratio, principiile generale ale dreptului.  
16 Analogia iuris este reglementată expres în Codul civil elveţian care statuează că 
judecătorul, în asemenea cazuri, va hotărî ca şi cum ar fi legiuitor. Codul civil francez, 
german şi român obligă doar pe judecător să se pronunţe dacă legea este neclară, 
insuficientă sau tace. 
17 Gheorghe Boboş, Teoria generală a dreptului, Ed. Didactică şi Enciclopedică, Bucureşti, 
1988, p. 208. 
18 Legea nr. 278/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 
511/2009 care va intra în vigoare la data de 1 octombrie 2011. 
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principiilor generale de drept19. Astfel,  în art. 1 din N.N.C. intitulat de 
legiuitor „izvoarele dreptului civil”, care în alin. 1 prevede că „Sunt izvoare 
ale dreptului civil legea, uzurile şi principiile generale ale dreptului”, completat în 
alin. 2 de prevederea că principiile generale de drept se va aplica în „situaţiile 
neprevăzute de legiuitor” (adică în cazul în care există o lacună legislativă) 
dar numai în situaţia în care nu există uzanţe (cutume sau uzurile 
profesionale) sau nu există dispoziţii legale privitoare la cazurile 
asemănătoare20. În literatura de specialitate, în afara creaţiei de drept, 
spune Imre Szabo, analogia, adică soluţionarea unui caz în temeiul 
principiilor generale de drept, este singurul mod posibil, folosit în mod 
excepţional, de completare a lacunei21.  

François Geny constata că „analogia nu poate fi suficientă pentru 
complinirea lacunelor izvoarelor formale ale dreptului” şi o consideră ca 
fiind „punctul extrem al îndrăznelii”22 deşi îi recunoştea valoarea acesteia. 
Autorii de mai târziu, considerau analogia nu numai un mijloc de 
complinire a lacunelor ci şi ca modalitate a creaţiei de drept, după cum 
scrie şi Ehrlich „codurile moderne nu numai că o acceptă ca modalitate de 
creare a dreptului, dar şi o prevăd ca atare”, aşa cum, de altfel, se prevede 
şi în noul cod civil român. 

Aşadar, jurisprudenţa are un rol important în consacrarea şi 
aplicarea principiilor dreptului, „judecătorul fiind cel care le dă forţă şi 
viaţă”23. Aplicarea principiilor generale ale dreptului de către instanţe prin 
interpretare (analogia iuris) are ca fundament interesele ordinii publice şi 
autoritatea justiţiei.  

                                                

Trebuie precizat că analogia iuris nu poate fi folosită în trei 
categorii de situaţii.  

(1) În dreptul penal şi al contravenţiilor administrative o asemenea 
posibilitate nu este recunoscută, doctrinarii24 pronunţându-se categoric 
împotriva aplicării analogiei, căci aici funcţionează principiul legalităţii 

 
19 Sunt situaţii în care principiile sunt recunoscute pe cale jurisprudenţială, fără a fi 
formulate în textul actelor normative, cum este cazul principiul echităţii.  
20 În lumina celor prezentate mai sus, credem alături de alţi autori, că pot fi considerate ca 
fiind raporturi juridice şi acele raporturi sociale care în lipsa unor norme juridice exprese 
sau implicite, menite a le reglementa, se bucură de protecţia juridică prin analogia 
dreptului în acele domenii în care ea este admisă Imre Szabo, Interpretarea noremlor juridice, 
Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1964, p. 320.  
21  Idem. 
22 F. Geny, Méthode d’interprétation et source en droit privé positif, T.1, L.G.D.J., Paris, 
Franţa, 1919, p.35. 
23 B. Jeanneau, op.cit., p.208 
24 Nicolae Popa, Teoria generală dreptului, op.cit., p. 207. 
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pedepsei, care nu-i permite judecătorului să declare noi fapte ca infracţiuni 
şi nici să stabilească alte pedepse decât cele prevăzute expres de lege (art. 2 
din C. pen.).  

(2) Prezumţiile legale absolute - (prezumtiones strictissima 
interpretationes sunt). 

(3) Normele de excepţie -(exceptiones sunt strictissimae interpretationes), pe 
care legiuitorul le poate prevedea într-o normă juridică, fiind cunoscut 
principiul conform căruia excepţiile sunt de strică interpretare. Noul cod 
civil în art. 10 va prevedea în mod expres interzicerea analogiei, astfel, 
„legile care derogă de la o dispoziţie generală, care restrâng exerciţiul unor 
drepturi civile sau care prevăd sancţiuni civile se aplică numai în cazurile 
expres şi limitativ prevăzute de lege”. 

Trebuie să facem precizarea că principiile tuturor ramurilor25 din 
sistemul de drept trebuie să aibă drept fundament principiile generale de 
drept. 

 
b.) În dreptul european 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi mai mult, tratatele 

şi actele normative obligatorii ale Uniunii Europene au instituit o ordine 
juridică supranaţională care se impune în dreptul intern al statelor 
membre. Deloc de neglijat este, însă, şi jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului. De aceea, s-a instituit, în mod expres, prin lege faptul 
că toate actele normative interne trebuie corelate cu dipoziţiile Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului şi ale protocoalelor acesteia, cu legislaţia 
comunitară şi cu tratatele internaţionale la care România este parte precum 
şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului26. 

Sursa principală a principiilor generale de drept comunitar rămâne 
dreptul intern al statelor membre. Este semnificativ faptul că, în materie 
de responsabilitate extracontractuală, Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene a creat un sistem autonom de cel al răspunderii, în timp ce 
Tratatul face referire, expres, la principiile generale comune statelor 
membre27.  

                                                 
25 C. Cliza, Drept administrativ, Partea I, Ed. ProUniversitaria, Bucureşti, 2010, pp.36-37.  
26 Legea 29/2011 (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 182/15 martie 2011) de 
modificare a Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 21 
aprilie 2010. 
27 A. Fuerea, Drept comunitar. Partea generală, Ed. All Beck, Bucureşti, România, 2003, 
p.144. 
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Principiul general de drept poate fi în acelaşi timp şi principiu, 
adică linie directoare pentru sistemul de drept comunitar, şi normă de 
reglementare sau izvor de drept comunitar, fiind create atât prin 
jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cât şi prin unele 
dispoziţii ale tratatelor comunitare28.  

Principiile generale ale dreptului comunitar cuprind următoarele 
categorii29 unele principii generale de drept internaţional folosite doar în 
măsura în care nu sunt incompatibile cu structura juridică a Uniunii (de 
exemplu, principiul teritorialităţii), principiile sistemelor juridice ale 
statelor membre30 (ca de exemplu, dreptul la apărare), principiile rezultate 
din dispoziţiile scrise ale Tratatelor comunitare31 şi principiile deduse din 
drepturile statelor membre (de exemplu: principul ierarhiei normelor, 
principiul egalităţii în faţa legii ş.a.).  

În sfârşit, există anumite principii legate de structura instituţională 
a Uniunii Europene care sunt sau nu consacrate în Tratate. Este vorba, 
astfel, de principiul echilibrului instituţional sau de competenţa de auto-
organizare a instituţiilor, pe care nu le putem califica drept principii 
generale de drept, deoarece ele se aplică cu privire la funcţionarea 
instituţională a Uniunii şi îşi găsesc sursa în dispoziţiile instituţionale ale 
Tratatelor.  

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, prin jurisprudenţa sa, a 
consacrat o serie de principii generale, adevărate izvoare nescrise ale 
dreptului comunitar: principiul respectării drepturilor fundamentale ale 
omului, principiul respectării dreptului la apărare, principiul respectării 
dreptul la un proces echitabil, principiul autorităţii lucrului judecat, 
principiul certitudinii juridice, principiul egalităţii de tratament, al protejării 
intereselor, al lealităţii în administraţie. Apoi, principii reafirmate şi 
recunoscute de jurisprudenţa Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, unele 
dintre ele prevăzute în tratate: principiul legalităţii, principiul democraţiei, 
al justiţiei sociale, al pluralismului cultural ş.a. 

Apreciem ca având un rol sporit, acele principii care privesc 
raportul dintre ordinea juridică internă şi cea comunitară, principii care 
exprimă trei atribute fundamentale ale dreptului comunitar: aplicabilitatea 

                                                 
28 Cornelia Lefter, Drept comunitar instituţional, Ed. Economica, Bucureşti, pp. 48-49. 
29 Idem.  
 30 A se vedea în acest sens şi o serie de alte principii ca de exemplu:  principiul securităţii 
juridice,  al egalităţii, ai legalităţii, al bunei-credinţe etc. 
31 Principiul nediscriminării pe motiv de cetăţenie, principiul echilibrului instituţional, al 
cooperării loiale între instituţii, al liberei circulaţii etc. 
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imediată, directă şi cu prioritate a acestuia în ordinea juridică internă a 
statelor membre. 

 
c.) În dreptul  internaţional 
Şi în dreptul internaţional sintagma „principiile generale de drept” 

se referă la ansamblul regulilor cele mai generale care stau la baza 
funcţionării oricărui sistem de drept, naţional şi internaţional. Printre 
principiile de drept internaţionale se înscriu: principiul bunei-credinţe în 
îndeplinirea obligaţiilor convenţionale, autoritatea de lucru judecat, 
principiul răspunderii pentru prejudiciile cauzate, respectarea egalităţii 
părţilor şi dreptul la apărate în cadrul soluţionării oricărui diferend. 

În accepţiunea art. 38 alin.1 din statutul Curţii Internaţionale de 
Justiţie, amintit la începutul acestui studiu, prin „principiile generale de 
drept”, ca izvoare ale dreptului internaţional, se au în vedere „ansamblul 
principiilor comune marilor sisteme juridice contemporane, susceptibile să fie aplicate şi 
în ordinea juridică internaţională”32, astfel că acest articol autorizează această 
instanţă să aplice „principiile generale ale dreptului recunoscute de naţiunile civilizate”. 

Recunoaşterea acestor principii ca izvoare de drept internaţional 
acoperă, în general, lacunele acestui sistem de drept, ele constituind, 
aşadar, şi norme independente. 

 
Concluzii 
 
Principiile dreptului prezintă importanţă pe de o parte pentru că 

trasează linia directoare pentru întreg sistemul juridic sau pentru întreaga 
ordine juridică deoarece fără ele dreptul n-ar putea fi conceput. În acest 
sens, principiile dreptului exercită o acţiune constructivă, ele orientând 
activitatea legiuitorului în procesul de creare a normelor juridice, are în 
vedere principiile generale, acestea asigurând omogenitatea, echilibrul, 
coerenţa şi capacitatea dezvoltării unei forţe asociative (înnoirea sa 
permanentă). Pe de altă parte principiile dreptului au rol în administrarea 
justiţiei, astfel că cei înditruiţi cu aplicarea dreptului trebuie să cunoască atât 
„litera” cât şi „spiritul” legii. Astfel că, judecătorul trebuie să constate nu 
numai pozitivitatea legii, ci şi să-şi explice raţiunea existenţei sale sociale, 
suportul social al dreptului, legătura sa cu valorile sociale şi cu idealul 
juridic33.  

                                                 
32  Raluca Miga-Beşteliu , op.cit, p. 53. 
33 Nicolae Popa, Teoria generală dreptului, op.cit., p.91. 

 
 

342



ROLE OF LAW IN THE GENERAL PRINCIPLES ... 

Trebuie să reţinem din acest studiu faptul că principiile de drept 
ţin loc de normă de reglementare, în cazuri determinate, când într-o cauză 
civilă sau comercială, legea este lacunară sau obscură, drept pentru care 
judecătorul are obligaţia să soluţioneze cazul concret în temeiul acestora34.  
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Abstract 
In this paper we analyze the technical supervision issues, as it covered in the 

new Code of Criminal Procedure, based on the following aspects: concept, the conditions 
necessary to approve this measures, the competent bodies to take it, conservation of 
material from technical supervision and will appreciate over their appropriateness. 

We appreciate that our scientific approach is current (as the new Criminal 
Procedure Code was published in the Official Gazette) and useful as we try to highlight 
the innovations in the field, regarding especially the main controversies about the 
compatibility of laws rules relating to technical supervision and the norms that 
guarantee the human rights. 
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1 Asistent universitar doctor, Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi 
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1. Noţiunea de supraveghere tehnică şi reglementarea 
legală a acesteia 

 
Legea privind Codul de procedură penală3 reglementează printre 

probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii ce pot fi folosite în 
cadrul procesului penal şi supravegherea tehnică. Sediul materiei se 
regăseşte în  cadrul Capitolului IV al Titlului IV al noului Cod de 
procedură penală, capitol intitulat „Tehnici speciale de supraveghere sau 
cercetare”. 

Spre deosebire de actualul Cod de procedură penală,4 care nu 
individualizează mijloacele şi metodele de supraveghere tehnică, art, 91¹ al 
legii în vigoare referindu-se în mod expres numai la interceptările audio 
sau video, noul Cod de procedură penală defineşte în mod distinct 
supravegherea tehnică. Astfel, potrivit art. 138 alin. (13) N.C.P.P., rap. la 
alin. (1) lit. a)-d) şi g) ale aceluiaşi articol, prin supraveghere tehnică se 
înţelege utilizarea uneia dintre următoarele tehnici: interceptarea 
convorbirilor şi comunicărilor; accesul la un sistem informatic; 
supravegherea video, audio sau prin fotografiere; localizarea sau urmărirea 
prin mijloace tehnice; precum şi solicitarea şi obţinerea, potrivit legii, a 
datelor referitoare la tranzacţiile financiare, precum şi a datelor financiare 
ale unei persoane. 

De asemenea, alineatele (2) - (9) ale noului Cod de procedură 
penală stipulează în mod detaliat care este înţelesul fiecăruia dintre 
termenii folosiţi pentru a defini măsurile de supraveghere tehnică.  

Observăm că, în acest fel, sunt redate într-o formă unitară 
dispoziţii legale care, în prezent, apar separat în cadrul art. 91¹ C.P.P, în 
procedura dării în urmărire reglementată de art. 4934 şi 4935 C.P.P., 
precum şi în legi speciale, cum ar fi Legea 78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie5, Legea 161/2003, 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, 
a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei6 sau 

                                                 
3 Publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010, fără a avea însă prevăzută o 
dată de intrare în vigoare. 
4 Adoptat prin Legea nr. 15/1968, publicată în Buletinul Oficial nr. 79-79bis din 21 iunie 
1968, republicată în Monitorul Oficial nr. 65 din 16 aprilie 1997, în temeiul Legii 
nr.140/1996, cu modificările şi completările ulterioare. 
5 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
6 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 21 aprilie 2003,cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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Legea 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul 
Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism7. 

De altfel, acesta este şi unul dintre scopurile declarate ale apariţiei 
noului Cod de procedură penală, în expunerea de motive a Proiectului 
acestui act normativ subliniindu-se necesitatea aplicării unitare a legii 
procesual-penale, precum şi aceea a reducerii duratei proceselor şi a 
simplificării procedurilor judiciare penale, o dată cu eliminarea 
deficienţelor în materia sistemului probator reglementat de actualul Cod 
de procedură penală; în vederea asigurării celerităţii procesului penal, a 
eficientizării şi a creşterii calităţii  actului de justiţie.  

 
2. Condiţiile necesare pentru a se dispune luarea măsurii 

supravegherii tehnice şi organele îndreptăţite a o lua 
 
A. Supravegherea tehnică dispusă de judecătorul de drepturi şi 

libertăţi 
În conformitate cu dispoziţiile art. 139 alin. (1) N.C.P.P., rap. la 

art. 140 alin. (1) şi (2) N.C.P.P., supravegherea tehnică se poate dispune în 
cursul urmăririi penale, pe o durată de cel mult 30 de zile, la cererea 
procurorului,  de către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa 
căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la 
instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află 
sediul parchetului din care face parte procurorul care a formulat cererea. 

Cererea formulată de către procuror trebuie să cuprindă, pe lângă 
indicarea măsurilor de supraveghere ce se solicită a fi dispuse, numele sau 
alte date de identificare ale persoanei cu privire la care se dispune măsura, 
probele sau datele din care rezultă suspiciunea rezonabilă care justifică 
luarea unei asemenea măsuri, motivarea caracterului proporţional şi 
subsidiar al măsurii, precum şi, în cazul măsurii supravegherii audio, video sau prin 
fotografiere , dacă se solicită şi încuviinţarea ca organele de urmărire penală să 
pătrundă în spaţii private indicate pentru a activa sau a dezactiva mijloacele tehnice ce 
urmează a fi folosite pentru executarea supravegherii tehnice (art. 140 alin. (2) 
N.C.P.P.) 

Spre deosebire de alte coduri europene, care precizează faptul că 
în anumite spaţii private, limitativ prevăzute de lege (cum ar fi în cabinetul 
unui avocat sau la domiciliul său, la sediul unor companii de presă ori la 

                                                 
7 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr. 1089 din 23 noiembrie 2004, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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domiciliul unui jurnalist, în cabinetul unui doctor sau în cabinetul unui 
notar), este interzis să se monteze mijloace tehnice de supraveghere8, noul 
Cod de procedură penală român nu prevede nici o excepţie în acest sens.  

Autorizarea supravegherii tehnice se dispune de către judecător 
prin încheiere, care trebuie să cuprindă, printre alte menţiuni, indicarea 
măsurii încuviinţate, numele persoanei cu privire la care se dispune 
supravegherea, precum şi perioada şi scopul pentru care s-a autorizat 
măsura (art. 140 alin. 5 N.C.P.P.). Spre deosebire de legislaţia în vigoare9, 
noul Cod de procedură penală  nu impune nici obligaţia ca această 
încheiere să fie motivată10, nici cerinţa ca în cuprinsul acesteia să se arate 
datele care justifică suspiciunea legitimă privitoare la pregătirea sau la 
săvârşirea unei infracţiuni. 

Mandatul privind supravegherea tehnică poate fi prelungit, prin 
încheiere, de către  judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa 
competentă, la cererea procurorului,  din 30 în 30 de zile, durata totală a 
măsurii cu privire la aceeaşi persoană şi la aceeaşi faptă, neputând depăşi 
un an, cu excepţia măsurii de supraveghere video, audio sau prin 
fotografiere în spaţii private, care nu poate depăşi 120 de zile (art. 144 
N.C.P.P.). 

În comparaţie cu legislaţia actuală, care permite supravegherea 
tehnică privitoare la aceeaşi persoană şi la aceeaşi faptă pe o durată 
maximă de 120 de zile (art. 91¹ alin. (5), C.P.P.), observăm o creştere 
substanţială, de trei ori, a duratei pe care se poate dispune această măsură.  

Supravegherea tehnică poate fi dispusă atunci când sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a) Există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau la 
săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin. (2) al art. 139  
N.C.P.P.;11 

                                                 
8 Spre exemplu, art. 706-96 rap. la art. 56-1, 56-2, 56-3 din Codul de procedură penală 
francez. 
9 In conformitate cu prevederile art. 91¹ alin. (9) C.P.P., “Autorizarea interceptării şi a 
înregistrării convorbirilor sau comunicărilor se face prin încheiere motivată, care va 
cuprinde: indiciile concrete şi faptele care justifică măsura; motivele pentru care stabilirea 
situaţiei de fapt sau identificarea ori localizarea participanţilor nu poate fi făcută prin alte 
mijloace sau ar fi mult întârzâiată /…/”. 
10 În mod diferit faţă de alte coduri europene, cum ar fi cel belgian, care stipulează că 
autorizaţia trebuie să cuprindă motivele pentru care măsura este indispensabilă aflării adevărului 
(art. 476 alin. (3) pct. 2) precum şi care sunt indiciile serioase care justifică luarea măsurii (art. 476 
alin. (3) pct. 1). 
11 Sunt avute în vedere infracţiunile contra securităţii naţionale prevăzute de Codul penal 
şi de legile  speciale, precum şi infracţiunile de trafic de droguri, trafic de arme, trafic de 
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Constatăm că, spre deosebire de Codul de procedură penală în 
vigoare, care impune, în art. 91¹  alin. (1), să existe date sau indicii 
temeinice privitoare la pregătirea sau la săvârşirea unei infracţiuni pentru 
care urmărirea penală se efectuează din oficiu, infracţiuni individualizate  
în art.  91¹ alin. (2) C.P.P., în noul Cod de procedură penală se cere doar 
să existe o „suspiciune rezonabilă”, expresie care nu este definită  în 
cuprinsul menţionatului cod.  

Se observă faptul că legiuitorul se raliază principiilor anchetei pro-
active, existentă şi în alte sisteme de drept (cum ar fi cel italian şi cel 
belgian), formularea art. 139 alin. (1) lit. a) N.C.P.P. fiind de altfel 
asemănătoare cu definiţia acestui tip de anchetă dată de art. 28 bis alin (2) 
al Codului de procedură penală belgian.12 

Cu privire la termenul de „pregătire” a unei infracţiuni, avem a 
face anumite comentarii. Este cunoscut faptul că în sistemul nostru de 
drept penal (atât în cel în vigoare, cât şi în noul Cod penal) nu sunt 
sancţionate actele de pregătire, deoarece se consideră că acestea au, în 
majoritatea lor, un caracter echivoc. Actele preparatorii la unele infracţiuni 
sunt incriminate, dar nu ca fază de desfăşurare a activităţii infracţionale ci 
ca tentativă ori ca infracţiune de sine stătătoare sau ca acte de complicitate 
anterioară atunci când sunt săvârşite de altă persoană iar autorul a comis o 
infracţiune consumată sau o tentativă pedepsibilă13.  

Teoretic, pregătirea unei infracţiuni începe în chiar momentul în 
care ideea infracţională a încolţit în mintea autorului, moment ce ţine de 

                                                                                                                     
persoane, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede sau de alte valori, 
falsificare a instrumentelor de plată electronică, şantaj, viol, lipsire de libertate, evaziune 
fiscală, infracţiunile de corupţie, infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii 
Europene, infracţiunile care se săvârşesc prin sisteme informatice sau mijloace de 
comunicare electronică ori alte infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa de 7 ani 
sau mai mare.   
12 In conformitate cu acest text de lege, ancheta pro-activă constă în căutarea, colectarea, 
înregistrarea şi conservarea datelor pe baza unei suspiciuni rezonabile că faptele 
prevăzute de legea penală vor fi comise sau au fost comise dar încă nu sunt cunoscute 
sau care sunt sau vor fi comise în cadrul unei organizaţii criminale sau constituie sau vor 
constitui o crimă sau un delict din cele prevăzute la art. 90 ter alin. (2) , (3) şi (4).  
Spre deosebire de ancheta pro-activă, care se bazează pe o suspiciune rezonabilă că o 
infracţiune va fi comisă sau a fost comisă dar nu este descoperită, ancheta reactivă 
presupune administrarea de probe cu privire la săvârşirea de către o persoană a unei 
infracţiuni. Delmas-Marty, Spencer, European Criminal procedures, Cambrige University 
Press, 2002, pp. 103-106. 
13 C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal român, Partea generală, Casa de editură şi presă 
Şansa, Bucureşti, 2002, pp. 214-215, L. Vlădilă, O. Mastacan, Drept penal. Partea generală, 
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 86. 
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faza internă a infracţiunii. În mod tradiţional, în doctrina de drept penal se 
apreciază că şi în cazul în care cel care a luat hotărârea de a săvârşi 
infracţiunea o face cunoscută altor persoane, dat fiind faptul că în această 
fază nu se întreprinde nimic pentru realizarea hotărârii infracţionale,  nu 
poate fi considerată infracţiune şi pe cale de consecinţă nu atrage 
răspunderea penală a celui care a luat hotărârea infracţională, decât în 
cazul în care comunicarea hotărârii este făcută pentru a atrage şi pe alţii la 
săvârşirea infracţiunii sau pentru a ajunge la cunoştinţa viitoarei victime14.  

Or, referitor la sintagma „suspiciune rezonabilă cu privire la 
pregătirea unei infracţiuni”, nici în cuprinsul art. 139 alin. (1) N.C.P.P., 
nici în vreun alt text normativ, legiuitorul nu face nici o trimitere la 
formele infracţiunii, putându-se ajunge la concluzia că şi în cazul 
constatării unui comportament sau pronunţării unor cuvinte care 
autorităţilor li se par suspecte, precum şi în cazul săvârşirii unor acte 
preparatorii sau a unei tentative neincriminate se poate autoriza 
supravegherea tehnică.  

Considerăm că o asemenea concluzie este inacceptabilă, ducând la 
încălcarea dreptului la viaţă privată al persoanei şi fiind contrară 
principiului asigurării proporţionalităţii ingerinţei cu scopul urmărit. 
Supravegherea tehnică, susţinem noi, ar trebui să fie permisă numai în 
cazurile în care există cel puţin indicii temeinice cu privire la săvârşirea de 
către o persoană sau de către un grup de persoane a unei infracţiuni, a 
unei tentative pedepsibile la o infracţiune sau a unor acte preparatorii 
asimilate tentativei pedepsibile.  

b) măsura să fie proporţională cu restrângerea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, importanta 
informaţiilor ori a probelor ce urmează a fi obţinute sau gravitatea 
infracţiunii;  

În momentul autorizării ingerinţei trebuie deci să fie avută în 
vedere respectarea drepturilor garantate de art. 6 sau art. 8 din Convenţia 
europeană a drepturilor omului. În privinţa principiului legalităţii în 
materia supravegherii comunicaţiilor, Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului a consacrat în jurisprudenţa sa o serie de reguli15  

Astfel, instanţa europeană a statuat că, deoarece societăţile 
democratice sunt ameninţate de forme sofisticate de terorism, este firesc 

                                                 
14 Ibidem; M. Zolineak, M.I. Michinici, Drept penal, Partea generală, Ed. Fundaţiei 
“Chemarea”, Iaşi, 1999, p. 43. 
15 O. Predescu, M. Udroiu, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi dreptul 
procesual penal român, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, pp. 506-507. 
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ca statul să aibă dreptul, pentru a combate aceste ameninţări, să procedeze 
la supravegherea secretă a elementelor subversive care îşi desfăşoară 
activitatea sub jurisdicţia lor. Însă statele nu se bucură de o putere 
nelimitată de a supune persoanele aflate sub jurisdicţia lor unor măsuri de 
supraveghere secretă. Acestea nu pot adopta, în numele luptei contra 
spionajului şi terorismului, orice măsuri pe care le consideră necesare. 
Indiferent de sistemul de supraveghere acceptat, trebuie să existe garanţii 
efective şi adecvate contra abuzurilor, cu respectarea principiului 
proporţionalităţii.16 

In acest sens, şi alte reglementări europene prevăd că, în vederea 
garantării principiului proporţionalităţii, la momentul în care se dispune 
utilizarea ”tehnicilor speciale”, această utilizare trebuie să fie evaluată în 
funcţie de gravitatea infracţiunilor şi ţinând cont de caracterul intruziv al 
tehnicii utilizate17. 

c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar 
presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un 
pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare 

Este evident faptul că măsura supravegherii tehnice trebuie să aibă 
un caracter de excepţie, aceasta putând fi folosită doar atunci când probele 
nu pot fi culese în alt mod. Totuşi, ceea ce îi poate fi reproşat  textului 
legal sus-menţionat este, în opinia noastră, folosirea sintagmei mult prea 
vagi „ există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de 
valoare”.  

Aceşti termeni sunt susceptibili de o interpretare mult prea largă 
într-o materie deosebit de importantă referitoare la respectarea dreptului la 
viaţă privată al individului; în condiţiile în care legea nu defineşte, spre 
exemplu, care este „valoarea” pe care trebuie să o aibă un bun a cărui 
punere în pericol ar justifica luarea măsurii supravegherii tehnice. Este 
cunoscut faptul că bunurile pot avea nu numai o valoare materială, ci şi o 
valoare istorică, arhivistică sau sentimentală. Legislaţia actuală defineşte cu 
claritate, spre exemplu, ce înseamnă producerea de consecinţe deosebit de 
grave (art. 146, din Codul penal în vigoare), sau incriminează ca formă 
agravantă a distrugerii situaţia în care bunul distrus are „o deosebită 
valoare  artistică, ştiinţifică, istorică, arhivistică sau o altă asemenea 
valoare” (art. 217, alin. (2) al Codului penal în vigoare).  Or, în stipulaţia 
legală analizată nu se face nici un fel de referire  nici la natura valorii pe 

                                                 
16 CEDO, Klass ş. a. contra Germaniei, (1978), paragr. 46-50, 56-60. 
17 Art. 5 din Recomandarea (2005) 10 a Comitetului de Miniştri a Consiliului Europei, 
disponibilă pe www.coe.int 
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care trebuie să o aibă bunul, nici, în situaţia in care este vorba despre o 
valoare materială, care este suma de la care bunul poate avea o asemenea 
„valoare” încât pentru protejarea lui să se impună autorizarea 
supravegherii tehnice.  

O asemenea omisiune considerăm că este incompatibilă cu 
principiul domniei legii care, aşa cum a afirmat constant Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa, înseamnă că legea 
trebuie să fie accesibilă şi previzibilă, adică aceasta să fie suficient de 
precisă încât să permită părţilor să-şi conformeze conduita potrivit regulii 
de drept.18 

B. Supravegherea tehnică dispusă de procuror 
În conformitate cu dispoziţiile art. 141 alin. 1 N.C.P.P., procurorul 

poate autoriza, pe o durată de maxim 48 de ore, supravegherea tehnică, 
atunci când există urgenţă, iar obţinerea mandatului de supraveghere 
tehnică în condiţiile art. 140 ar duce la o întârzâiere substanţială a 
cercetărilor, la pierderea, alterarea sau distrugerea probelor ori ar pune în 
pericol siguranţa persoanei vătămate, a martorului sau a membrilor 
familiilor acestora; şi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 139 alin. 
(1) şi (2). 

Ordonanţa prin care se dispune măsura supravegherii tehnice de 
către procuror trebuie să cuprindă  menţiunile cuprinse de art. 140 alin. 
(5), N.C.P.P., adică aceleaşi menţiuni ca şi încheierea judecătorului de 
drepturi şi libertăţi (art. 141 alin. 2 N.C.P.P). 

În opinia noastră, dispoziţiile art. 141 alin. (1) şi (2) N.C.P.P nu 
oferă suficiente garanţii în ceea ce priveşte respectarea unor drepturi 
fundamentale ale omului, cum ar fi dreptul la viaţă privată şi dreptul la 
înviolabilitatea domiciliului, atâta vreme cât, spre exemplu, textul legal sus-
menţionat precizează că  ”procurorul poate autoriza, pe o durată de 
maxim 48 de ore, supravegherea tehnică, atunci când există urgenţă, iar 
obţinerea mandatului de supraveghere tehnică în condiţiile art. 140 ar duce la o 
întârzâiere substanţială a cercetărilor”, deci nu este necesară îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de art. 140 N.C.P.P.; or, una dintre regulile 
menţionate în alin. (1) al acestui din urmă text normativ este aceea că „ 
supravegherea  tehnică se dispune după începerea urmăririi penale.”  

                                                 
18 CEDO, Rotaru contra României, (2000), paragr. 53; CEDO, Vetter contra Franţei, 
(2005), paragr. 26-27 ; CEDO, Huvig contra Franţei, (1990), paragr. 34-35. 
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Pe cale de consecinţă, potrivit regulilor interpretării sistematice19,  
putem ajunge la concluzia că procurorul poate autoriza măsura 
supravegherii tehnice fără să fie începută urmărirea penală, deci într-un 
moment în care ne aflăm în afara procesului penal, atâta vreme cât  începerea 
urmăririi penale marchează şi declanşarea procesului penal20.  

În al doilea rând, durata de 48 de ore pe care procurorul poate 
autoriza măsura supravegherii tehnice ni se pare nejustificat de lungă, chiar 
şi în situaţia în care există condiţiile enumerate în art. 141 alin. 1 lit. a) şi b) 
N.C.P.P, atâta vreme cât prin noua legislaţie procesual-penală este creată 
instituţia judecătorului de drepturi şi libertăţi care, credem noi, ar putea 
cenzura actele procurorului privitoare la dispunerea măsurii supravegherii 
tehnice într-o perioadă mai scurtă de timp, spre exemplu, în 24 de ore. 

În al treilea rând, coroborând prevederile art. 141 alin. (2) N.C.P.P 
cu prevederile art. 140 alin. (5) N.C.P.P., rezultă că nu există obligaţia ca 
ordonanţa prin care procurorul dispune autorizarea măsurii supravegherii 
tehnice să fie motivată, ceea ce, în opinia noastră, creează premisele pentru 
ca, doar în baza unor aprecieri subiective, fără a se motiva în nici un fel 
care este pericolul grav la care este supusă persoana vătămată, spre 
exemplu, să se autorizeze o asemenea măsură.  

Având  în vedere şi faptul că, potrivit noului Cod de procedură 
penală, autorizarea măsurii supravegherii tehnice implică, spre deosebire 
de legislaţia actuală, şi posibilitatea ca organele de urmărire penală să 
pătrundă în spaţii private indicate pentru a activa sau a dezactiva 
mijloacele tehnice ce urmează a fi folosite pentru executarea supravegherii 
tehnice; acordarea posibilităţii ca procurorul să autorizeze, fără să fie 
începută urmărirea penală, deci în afara procesului penal, şi printr-o 
ordonanţă nemotivată, montarea de mijloace tehnice în spaţii private pe o 
durată de 48 de ore  ne apare ca o sursă de posibile abuzuri, cu consecinţe 
dăunătoare pentru o societate democratică în ansamblul ei.  

Chiar dacă  alin. (3) şi (4) ale art. 141 N.C.C.P. instituie în sarcina 
procurorului obligaţia de a sesiza, în termen de 24 de ore de la expirarea 
măsurii, pe judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar 
reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa 
corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul 
parchetului din care face parte procurorul care a emis ordonanţa; iar 
judecătorul poate, prin încheiere, să confirme aceste măsuri sau să le 

                                                 
19 I. Neagu, Drept procesual penal, Partea generală, Tratat, Ed. Global Lex, Bucureşti, 2007, p. 
61; N. Volonciu, Tratat de procedură penală, Partea generală, Ed. Paidea, Iaşi, 1999, p. 61. 
20 I. Neagu, op.cit., p. 28. 
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infirme, la acel moment ingerinţă în viaţa privată a persoanei şi, mai mult, 
în domiciliul său, s-a produs deja. 

 
3.Conservarea materialelor rezultate din supravegherea 

tehnică 
 
În privinţa conservării materialelor rezultate din supravegherea 

tehnică, art. 146 N.C.P.P. arată că, atât atunci când s-a dispus o  soluţie de 
clasare, împotriva căreia nu s-a făcut plângere ori plângerea a fost respinsă, 
precum şi atunci când s-a dispus o soluţie de achitare, de încetare a 
procesului penal sau de condamnare, suportul material sau copia pe care 
se află datele rezultate din supravegherea tehnică se conservă prin 
arhivare, la sediul instanţei, în locuri speciale, cu asigurarea 
confidenţialităţii. 

Şi legislaţia în vigoare conţine prevederi similare cu privire la 
conservarea unor asemenea date, cu diferenţa că, în situaţia în care se 
dispune o soluţie de netrimitere în judecată, datele obţinute prin 
supraveghere tehnică se păstrează doar până la momentul împlinirii 
termenului de prescripţie pentru fapta care a făcut obiectul cauzei, după 
care se distrug (art. 913 lin. (5) şi (7) C.P.P.). 

Neavând a aduce obiecţiuni în privinţa obligaţiei impuse de lege de 
a păstra datele obţinute prin intermediul supravegherii tehnice cu privire la 
persoanele condamnate, referitor la conservarea, pe termen nelimitat, a 
datelor persoanelor care au fost achitate sau a înregistrărilor făcute în 
cauzele în care s-a dispus clasarea, avem a face unele observaţii. 

Din punctul nostru de vedere, păstrarea, pe termen nelimitat, a 
suportului pe care se află redate convorbirile şi comunicările, datele dintr-
un sistem informatic, imaginile obţinute prin supraveghere video, audio 
sau prin fotografiere, datele referitoare la tranzacţiile financiare, precum şi 
datele financiare ale unei persoane necondamnate, cu privire la care nu 
există dovezi că ar fi săvârşit vreo infracţiune, este o măsură nejustificată, 
care aduce atingere dreptului la viaţă privată, definit de către doctrină ca 
fiind un drept ce implică garantarea integrităţii fizice şi morale a unei 
persoane, a identităţii acesteia, precum şi respectarea informaţiilor 
personale, a corespondenţei, a spaţiilor personale sau private21.  

                                                 
21 R. Chiriţă, Convenţia europeană a drepturilor omului, comentarii şi explicaţii, vol. II, Bucureşti, 
Ed. C.H. Beck, 2007, pp. 38-50; G. Lebreton, Libertés publiques et droits de l’homme, 7e 
édition, Paris, Ed. Armand Collin, Paris, 2005, p. 313.  
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Este cunoscut faptul că dreptul la viaţă privată nu se bucură de o 
protecţie absolută, articolul 8, paragraful 2 din Convenţia europeană a 
drepturilor omului permiţând autorităţilor să exercite anumite ingerinţe în 
exercitarea drepturilor la viaţa privată, la corespondenţă sau la domiciliu în 
situaţia în care acestea sunt prevăzute de lege, urmăresc un scop legitim, 
sunt necesare intr-o societate democratică şi sunt proporţionale cu scopul 
urmărit. 

Însă, recunoscând faptul că detectarea, investigarea şi urmărirea 
infracţiunilor grave constituie «un scop legitim» în ceea ce priveşte 
ingerinţa în dreptul la viaţă privată, în jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului s-a subliniat, pe drept cuvânt, că pentru a justifica 
retenţia «în alb» şi în mod nediscriminatoriu a datelor cu caracter personal, 
trebuie să fie îndeplinită şi condiţia ca măsura să fie necesară într-o 
societate democratică. Or, o ingerinţă este considerată necesară într-o 
societate democratică atâta vreme cât aceasta răspunde „unei necesităţi 
sociale imperioase” şi, în special, dacă această ingerinţă este proporţională 
cu scopul urmărit, precum şi dacă motivele invocate de autorităţile 
naţionale pentru a o justifica sunt „relevante şi suficiente”. Cu privire la 
acest din urmă aspect, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a susţinut 
în mod constant că « simpla utilitate nu satisface testul de necesitate »22. 

Aceasta este de altfel şi poziţia Curţii Europene de Justiţie, care a 
stipulat recent, într-o manieră mai atenuată,  că  « derogările şi limitările în 
ceea ce priveşte datele cu caracter personal trebuie să se aplice numai în 
măsura în care este strict necesar»23. « Stricta necesitate », prin urmare, este 
testul pentru a arăta dacă păstrarea datelor poate fi justificată în 
conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. 

 
Concluzii 
 
Văzând dezideratele expuse în motivele care au stat la baza 

adoptării noului Cod de procedură penală, printre care se află eliminarea 
deficienţelor care au dus la condamnarea României de către Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului, creşterea calităţii actului de justiţie, 
înlăturarea neîncrederii justiţiabililor în justiţia penală; în opinia noastră, în 
privinţa prevederilor legale privitoare la supravegherea tehnică analizate în 
prezentul articol scopul preconizat nu a fost atins, ba chiar putem afirma 
că se poate ajunge la rezultatul contrar.  

                                                 
22 CEDO, S. şi Marper contra Regatului Unit al Marii Britanii, 2008, paragr. 101.  
23 ECJ ,Volker und Markus Schecke, 2010, C-92/09 şi C-93/09, paragr. 86. 
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Este evident că în activitatea de apărare a securităţii naţionale se 
produc restricţii ale drepturilor omului, inclusiv intruziuni în viaţa privată 
a persoanelor. De altfel întreaga legislaţie internaţională, de la Declaraţia 
universală a drepturilor omului la Pactul internaţional privind drepturile 
civile şi politice, până la Convenţia europeană a drepturilor omului, 
consideră că apărarea efectivă a securităţii naţionale justifică restrângerea 
exercitării unor drepturi şi libertăţi fundamentale. 

Ceea ce este însă important e proporţionalitatea dintre valoarea 
care se doreşte efectiv a se apăra (cât de serioasă este ameninţarea la 
adresa securităţii naţionale, sau dacă este doar o impresie sau un pretext) şi 
cât de mult se restricţionează un drept, inclusiv prin amestecul în viaţa 
privată a persoanei suspectate.  

Analizând prevederile noului Cod de procedură penală în materia 
supravegherii tehnice, considerăm că se încalcă principiul 
proporţionalităţii, spre exemplu, prin faptul că autorizarea acestei măsuri 
se poate dispune de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, prin încheiere 
nemotivată, pe o durată de maxim un an (perioadă de timp care, în 
concepţia noastră, este nejustificat de mare în ceea ce priveşte constatarea 
« pregătirii sau săvârşirii unei infracţiuni ») ; de asemenea, prin faptul că, 
dat fiind faptul că prevederile legale sunt foarte succinte, se poate trage 
concluzia că autorizarea acestei măsuri se poate dispune şi de procuror, pe 
o durată de maxim 48 de ore, prin ordonanţă nemotivată, fără ca legea să 
impună începerea urmăririi penale în prealabil. 

Cunoscând faptul că dispoziţii asemănătoare există şi în alte 
legislaţii europene, apreciem, totuşi, că în aceste din urmă acte normative 
se instituie garanţii adecvate respectării dreptului la viaţă privată, la 
secretul corespondenţei şi la inviolabilitatea domiciliului persoanelor, spre 
exemplu, prin impunerea, prin lege, a faptului ca autorizaţia privitoare la 
supravegherea tehnică să cuprindă motivele pentru care o asemenea 
măsură este necesară aflării adevărului, precum şi motivele pentru care 
obţinerea probelor nu se poate face în alt fel. De asemenea, unele legislaţii 
europene stipulează în mod expres faptul că în anumite spaţii private, cum 
ar fi cabinetul unui avocat sau unui medic, sediul unui trust de presă sau 
domiciliul unui jurnalist, nu pot fi montate mijloace tehnice de 
supraveghere, pe când în noul Cod de procedură penală român nu se 
prevede nici o  excepţie. Or, montarea de dispozitive de supraveghere în 
cabinetul unui avocat sau al unui medic, spre exemplu, atrage încălcări 
grave ale dreptului la viaţă privată a multor altor persoane, nu numai a 
persoanei suspecte.  
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Toate aceste aspecte, la care se adaugă faptul că prin 146 N.C.P.P. 
se impune păstrarea datelor rezultate din supravegherea tehnică pe termen 
nelimitat, chiar şi atunci când în cauză s-a dispus o soluţie de achitare sau 
de clasare, ne îndreptăţesc să credem în superioritatea legislaţiei în vigoare. 
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Crime of bribery is part of the so-called crimes of corruption, along with crimes 

of bribery, receiving undue advantage and influence peddling. In this study we analyze 
the crime of bribery as it is regulated by the criminal law in force and we will make 
some observations on the regulation of the new penal code. 
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Potrivit art. 254 C. pen., fapta funcţionarului care, direct sau 
indirect, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori 
acceptă promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de 
a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la 
îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor 
îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor 
drepturi. 

Fapta prevăzută în alin. (1), dacă a fost săvârşită de un funcţionar 
cu atribuţii de control, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi 
interzicerea unor drepturi”. 

Potrivit alin. (3), „banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut 
obiectul luării de mită se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, 
condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani”. 

În ceea ce priveşte obiectul juridic special, acesta este reprezentat de 
relaţiile sociale referitoare la buna desfăşurare a activităţii de serviciu a 
unităţilor publice ori a altor persoane juridice, relaţii ce implică 
îndeplinirea cu cinste şi corectitudine, de către funcţionarii publici, 
funcţionarii şi persoanele care exercită un serviciu de interes public, a 
îndatoririlor profesionale2. 

S. Kahane consideră că obiectul special al luării de mită constă în 
„mănunchiul de relaţii sociale a căror normală formare, desfăşurare şi 
dezvoltare nu ar fi posibilă fără a asigura – în organizaţiile de stat şi 
obşteşti – exercitarea cu probitate, de către funcţionari (sau de către alţi 
salariaţi), a atribuţiilor de serviciu încredinţate lor şi fără a combate faptele 
de venalitate prin care se aduce atingere bunului mers al organizaţiilor de 
stat şi obşteşti şi se lezează implicit interesele legale ale persoanelor 
particulare”3. 

Infracţiunea de luare de mită nu are obiect material. Banii, valorile 
sau alte foloase reprezintă lucruri dobândite prin săvârşirea infracţiunii. 
Unii autori consideră că există obiect material la luarea de mită doar în 
ipoteza primirii de bani sau alte foloase, dar şi în această situaţie, numai 
dacă actul pentru a cărui îndeplinire făptuitorul a primit mita priveşte un 
lucru4. 

În cazul infracţiunii de luare de mită, subiectul activ este 
circumstanţiat, el neputând fi decât un funcţionar public sau funcţionar. 

                                                 
2 Al. Boroi, Gh. Nistoreanu Drept penal. Partea generală, ed. a 4-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 
2004, p. 348. 
3 S. Kahane, în V. Dongoroz şi colab., Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol. IV, 
Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1972, p. 130,  
4 V. Dongoroz şi colab., op. cit., vol. IV, p. 130. 

 
 

360



CRIME OF BRIBERY…. 

În ceea ce priveşte sfera subiecţilor activi ai infracţiunii de luare de 
mită, sunt operante şi prevederile art. 1 din Legea nr. 78/2000 privind 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea infracţiunilor de corupţie5. Legea 
enumeră următoarele persoane susceptibile să răspundă pentru fapte de 
corupţie: 

a) care exercită o funcţie publică, indiferent de modul în care au 
fost învestite, în cadrul autorităţilor publice sau instituţiilor publice; 

b) care îndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o 
funcţie sau o însărcinare, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau 
le pot influenţa, în cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societăţilor 
comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale, unităţilor 
cooperatiste sau al altor agenţi economici; 

c) care exercită atribuţii de control, potrivit legii; 
d) care acordă asistenţă specializată unităţilor prevăzute la lit. a) şi 

b), în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenţa; 
e) care, indiferent de calitatea lor, realizează, controlează sau 

acordă asistenţă specializată, în măsura în care participă la luarea deciziilor 
sau le pot influenţa, cu privire la: operaţiuni care antrenează circulaţia de 
capital, operaţiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operaţiuni de 
plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la 
conturile bancare şi cele asimilate acestora, tranzacţii comerciale interne şi 
internaţionale; 

f) care deţin o funcţie de conducere într-un partid sau într-o 
formaţiune politică, într-un sindicat, într-o organizaţie patronală ori într-o 
asociaţie fără scop lucrativ sau fundaţie; 

g) alte persoane fizice decât cele prevăzute la lit. a)-f), în condiţiile 
prevăzute de lege. 

Articolul 2 din Legea nr. 78/2000 arată că persoanele prevăzute la 
art. 1 sunt obligate să îndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea 
funcţiilor, atribuţiilor sau însărcinărilor încredinţate, cu respectarea strictă 
a legilor şi a normelor de conduită profesională, şi să asigure ocrotirea şi 
realizarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, fără să se 
folosească de funcţiile, atribuţiile ori însărcinările primite, pentru 
dobândirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte 
foloase necuvenite. 

De asemenea, potrivit art. 81 din acelaşi act normativ, dispoziţiile 
art. 254-257 C. pen. şi ale art. 61 şi art. 82 din Legea nr. 78/2000 se aplică 
în mod corespunzător şi următoarelor persoane: 

                                                 
5 M. Of. nr. 219 din 18 mai 2000. 

 
 

361



JURNALUL DE STUDII JURIDICE  
 

- funcţionarilor sau persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe 
baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercită 
atribuţii similare în cadrul unei organizaţii publice internaţionale la 
care România este parte; 

- membrilor adunărilor parlamentare ale organizaţiilor internaţionale 
la care România este parte; 

- funcţionarilor sau persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe 
baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercită 
atribuţii similare în cadrul Comunităţilor Europene; 

- persoanelor care exercită funcţii judiciare în cadrul instanţelor 
internaţionale a căror competenţă este acceptată de România, 
precum şi funcţionarilor de la grefele acestor instanţe; 

- funcţionarilor unui stat străin; 
- membrilor adunărilor parlamentare sau administrative ale unui stat 

străin. 
Această din urmă dispoziţie a fost preluată şi de noul Cod penal în 

art. 294 (Fapte săvârşite de către funcţionari străini sau în legătură cu aceştia). 
Aceste prevederi le completează pe cele din art. 254, extinzând sfera 
subiecţilor activi în cazul infracţiunii de luare de mită şi la categoriile de 
persoane menţionate. 

În ceea ce priveşte participaţia penală, aceasta este posibilă sub 
toate formele – coautorat, instigare, complicitate –, cu precizarea că, în 
cazul coautoratului, toţi participanţii trebuie să aibă calitatea cerută de lege. 

În cazul acestei infracţiuni de corupţie, subiectul pasiv special este 
autoritatea publică, instituţia publică, persoana juridică de interes public 
sau persoana juridică privată în serviciul căreia făptuitorul realizează 
îndatoririle de serviciu. 

Statul este subiect pasiv doar în situaţia în care fapta este comisă 
de o persoană care exercită un serviciu de interes public. În cazul în care 
subiectul activ este un funcţionar străin, subiect pasiv va fi autoritatea 
publică a statului străin ori organizaţia internaţională din care face parte 
funcţionarul făptuitor. 

În ceea ce priveşte persoana căreia i se pretinde sau care oferă ori 
face promisiunea unor astfel de foloase, aceasta nu este subiect pasiv al 
infracţiunii de luare de mită, ci este subiect activ al unei alte infracţiuni, 
respectiv darea de mită, reglementată de art. 255 C. pen. 

Elementul material al laturii obiective se poate realiza atât prin 
acţiune, cât şi prin inacţiune. 

Acţiunea constă în pretinderea, primirea de bani sau alte foloase 
sau acceptarea acestora, iar inacţiunea în nerespingerea, de către 
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funcţionarul public (sau funcţionar), a unei promisiuni având ca obiect 
bani sau alte foloase. 

„A pretinde” înseamnă formularea unei cereri sau a unei pretenţii, 
având ca obiect bani sau alte foloase, din partea făptuitorului. Nu are 
importanţă dacă pretenţia formulată a fost satisfăcută sau nu.  

În literatura de specialitate6 s-a susţinut că, pentru a exista 
pretindere, este necesar ca cel căruia i s-a solicitat să fi înţeles conţinutul 
cererii. 

„A primi” presupune luarea în posesie, preluarea unui obiect care i 
se înmânează, i se dăruieşte sau încasarea unei sume de bani. „Primirea” se 
poate realiza fie direct, între mituitor şi mituit, fie indirect, prin 
intermediari sau prin alte mijloace (de exemplu, prin depunerea unei sume 
de bani în contul făptuitorului). 

Acţiunea de primire trebuie să fie voluntară şi spontană7. 
Spontaneitatea presupune inexistenţa unui interval de timp între 
acceptarea promisiunii şi primire. În caz contrar, acceptarea capătă ea 
însăşi relevanţă juridică.  

„Acceptarea promisiunii” presupune acordul explicit al 
făptuitorului la oferta de mituire. 

„Nerespingerea promisiunii” echivalează practic cu o acceptare 
tacită a promisiunii de mituire. 

Primirea, pretinderea sau acceptarea promisiunii se poate face 
„pentru sine”, adică în profitul propriu al infractorului, sau „pentru altul”, 
adică în profitul altei persoane. 

Pentru existenţa infracţiunii de luare de mită, se cer a fi îndeplinite 
anumite condiţii esenţiale: 

- pretinderea, primirea, acceptarea sau nerespingerea promisiunii 
trebuie să aibă ca obiect bani sau alte foloase. Prin expresia „alte 
foloase” se înţelege un folos patrimonial (comisioane, lucrări 
gratuite, împrumuturi, amânarea plăţii unei datorii, promovarea 
etc.) sau un avantaj nepatrimonial de orice natură (de exemplu, va 
săvârşi infracţiunea de luare de mită directorul unei societăţi 
comerciale, care condiţionează angajarea unei persoane de sex 
feminin de întreţinerea de către aceasta din urmă a unor relaţii 

                                                 
6 E. Schmidt, Situaţii de fapt ale mitei în jurisprudenţa supremă de la 1879-1959, München, 
1960. 
7 R. Glodeanu, Luarea şi darea de mită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 56. 
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sexuale de orice natură cu făptuitorul)8. Obţinerea unei distincţii, 
chiar şi onorifică, constituie un avantaj de natură patrimonială; 

- banii sau alte foloase să nu fie datorate în mod legal funcţionarului 
sau unităţii unde acesta îşi îndeplineşte sarcinile de serviciu; 

- acţiunea de pretindere, acceptare ori primire sau inacţiunea de 
nerespingere a promisiunii să aibă loc înainte sau să fie 
concomitentă neîndeplinirii ori întârzierii efectuării unui act ce 
intră în sfera atribuţiilor de serviciu ale funcţionarului mituit. 
Infracţiunea există şi în situaţia în care acceptarea are loc înainte de 

efectuarea actului ce intră în sfera de atribuţii a funcţionarului, iar primirea 
efectivă are loc după efectuarea unui asemenea act. 

Restituirea de către funcţionar a folosului primit sau refuzul 
acestuia de a mai primi banii sau alte foloase pretinse, acceptate sau 
nerespinse nu are relevanţă din punct de vedere juridic, neînlăturând 
aplicarea dispoziţiilor art. 254 C. pen. Aceste aspecte pot fi avute în vedere 
în cadrul procesului de individualizare a pedepsei; 

- actul vizat de acţiunea de mituire să facă parte din sfera atribuţiilor 
de serviciu ale funcţionarului. În cazul în care făptuitorul nu avea 
ca îndatorire de serviciu îndeplinirea respectivului act, dar lasă să 
se creadă acest lucru, atunci fapta nu va fi luare de mită, ci va fi 
calificată ca înşelăciune. 
Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru 

relaţiile sociale referitoare la desfăşurarea normală a activităţii autorităţilor, 
instituţiilor publice, a altor unităţi prevăzute în art. 145 C. pen. sau a 
oricărei persoane juridice. 

Dacă mita a fost pretinsă în scopul îndeplinirii unui act licit 
privitor la îndatoririle de serviciu, urmarea imediată constă şi în vătămarea 
patrimoniului persoanei constrânse a da mită9. 

În ceea ce priveşte legătura de cauzalitate între elementul material şi 
urmarea imediată, aceasta nu trebuie dovedită, luarea de mită fiind o 
infracţiune de pericol. 

Infracţiunea de luare de mită se săvârşeşte cu intenţie directă 
calificată prin scop. Infracţiunea va exista indiferent dacă scopul special 
prevăzut de lege, şi anume îndeplinirea, neîndeplinirea sau îndeplinirea 
defectuoasă a unui act, s-a realizat sau nu. 

Mobilul infracţiunii este reprezentat, de cele mai multe ori, de 
dorinţa funcţionarului de a obţine câştiguri fără muncă. 

                                                 
8 Al. Boroi, Gh. Nistoreanu, op. cit., p. 352. 
9 V. Dongoroz şi colab., op. cit., vol. IV, p. 134. 
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În privinţa  formelor infracţiunii,  în cazul luării de mită, actele 
preparatorii şi tentativa nu sunt incriminate, având în vedere faptul că este 
o infracţiune cu consumare anticipată. 

Fiind în acelaşi timp şi o infracţiune instantanee, luarea de mită se 
consumă în momentul pretinderii ori primirii banilor sau altor foloase ori 
acceptării promisiunii sau nerespingerii acesteia. 

Infracţiunea poate avea şi caracter continuat, când banii sau alte 
foloase sunt remise în rate succesive. În această situaţie, distingem şi un 
moment al epuizării, care coincide cu ultimul act de executare. 

Modalităţi. Modalităţile normative sunt cele reglementate de art. 
254 C. pen. Dintre acestea, se distinge o variantă agravantă, când fapta 
este săvârşită de un funcţionar cu atribuţii de control.  

Legea nr. 78/2000, prin art. 7 alin. (1), extinde această modalitate 
agravantă şi la cazurile în care fapta a fost săvârşită de o persoană care, 
potrivit legii, are atribuţii de constatare sau de sancţionare a 
contravenţiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a infracţiunilor. 

De asemenea, potrivit art. 9, dacă infracţiunea de luare de mită este 
săvârşită în interesul unei organizaţii, asociaţii sau grupări criminale ori al 
unuia dintre membrii acesteia sau pentru a influenţa negocierea 
tranzacţiilor comerciale internaţionale ori schimburile sau investiţiile 
internaţionale, maximul pedepsei se majorează cu 5 ani. 

În cazul în care infracţiunea de luare de mită este săvârşită de un 
funcţionar, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor 
drepturi, iar în cazul în care subiectul activ este un funcţionar cu atribuţii 
de control, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor 
drepturi. 

Potrivit art. 254 alin. (3) C. pen., banii, valorile sau orice alte 
bunuri care au făcut obiectul luării de mită se confiscă, iar dacă acestea nu 
se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani. 

În noul Cod penal, infracţiunea de luare de mită este reglementată 
în art. 289 şi are următorul conţinut: „Fapta funcţionarului public care, 
direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeşte bani 
sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de 
foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea ori întârzierea 
îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură 
cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu 
închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o 
funcţie publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea 
căreia a săvârşit fapta. 
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Fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită de una dintre persoanele 
arătate în art. 175 alin. (2), constituie infracţiune numai când este comisă 
în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la 
îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor 
îndatoriri”10. 

În alin. (3) se prevede faptul că „banii, valorile sau orice alte 
bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, 
se dispune confiscarea prin echivalent”. 

Potrivit noii reglementări, sub raport temporal se schimbă esenţial 
modalitatea de comitere a infracţiunii, întrucât primirea banilor sau a altor 
foloase necuvenite este incriminată dacă este realizată în legătură cu 
îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea, întârzierea sau efectuarea unui act 
contrar îndatoririlor de serviciu, ceea ce înseamnă că suntem în prezenţa 
infracţiunii de luare de mită indiferent de momentul în care se primesc 
banii sau alte foloase care nu se cuvin (înainte sau după îndeplinirea, 
neîndeplinirea, urgentarea, întârzierea sau efectuarea actului contrar 
îndatoririlor de serviciu). 

Asistăm practic la o comasare a infracţiunilor de luare de mită şi de 
primire de foloase necuvenite care, în Noul Cod penal, nu mai este 
incriminată.  

De asemenea, în noua reglementare se prevede expres pedeapsa 
complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de 
a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia s-a comis 
infracţiunea. 

Totodată, subiecţi activi al infracţiunii de luare de mită pot fi şi 
persoanele care, pe baza unui acord de arbitraj, sunt chemate să pronunţe 
o hotărâre cu privire la un litigiu ce le este dat spre soluţionare de către 
părţile la acest acord, indiferent dacă procedura arbitrală se desfăşoară în 
baza legii române ori în baza unei alte legi (art. 293). 

Când pretinderea ori primirea de bani sau alte foloase ori 
acceptarea promisiunii unor astfel de foloase sunt comise de către o 
persoană care exercită  un serviciu de interes public pentru care a fost 
învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori 
supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu 
public, fapta constituie infracţiunea de luare de mită numai când acestea 

                                                 
10 Potrivit art. 175 alin. 2 Noul Cod penal, este considerată funcţionar public, în sensul 
legii penale, şi persoana care exercită  un serviciu de interes public pentru care a fost 
învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora 
cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public. 

 
 

366



CRIME OF BRIBERY…. 

sunt realizate în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act 
privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act 
contrar acestor îndatoriri.  

Se observă faptul că, în această modalitate normativă, sunt 
asimilate categoriei funcţionarilor şi persoanele fizice care exercită o 
profesie de interes public, pentru care este necesară o abilitare specială a 
autorităţilor publice şi care este supusă controlului acestora (de exemplu, 
notar public, executor judecătoresc care, deşi nu sunt propriu-zis 
funcţionari publici, ele exercită atribute de autoritate publică, ce le-au fost 
delegate printr-un act al autorităţii statale competente şi sunt supuse 
controlului acesteia, ceea ce justifică asimilarea lor cu funcţionarii).  
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Abstract  
As a fundamental duty, Art. 53 paragraph 1 of the Romanian Constitution 

stipulates that citizens have an obligation to contribute through taxes, public 
expenditure. 

Public expenditures for interest or national community as a whole insofar as 
they relate to general government financial burdens or administrative-territorial 
autonomous communities, where it refers to expenses are in the care of local government. 
Contributing citizens in public spending is done by paying taxes. In accordance with 
art. 138 of the Romanian Constitution, taxes can only be established by law. 
Constitutional provision, that requirement is established only by law establish (and not 
by decisions of the executive authority) of taxes and other revenues that support state 
budget and state social insurance budget, constitute an implicit guarantee of the right 
property, the property of all citizens. More specifically, it should be noted that issues 
taxable and tax are both individuals and legal entities. 

The guarantee is also present in case of legal persons, since they pay taxes, they 
are actually incurred by individuals, the benefit of that legal person which operates. 
Concerning local taxes, they are set by local councils or county, and within the law as 
an expression of the principle of local autonomy enshrined in art.119 of the 
Constitution. 

The concept of the national budget is the synthetic of four different legal 
institutions, namely: the state budget, state social insurance budget, local budgets and 
special funds budgets. State revenues consist of all monetary resources established by law, 
contributing to the formation of its money funds. Due to this reason state revenues make 
up a whole, known as the system of budget revenues. 

Tax is compulsory payment made by individuals and legal entities to state on 
the central or local, definitively and without direct consideration in accordance with the 
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law. Since the objective of science policy and practice in any country is tax financial, 
scientific name of tax law and thus its rules, can not be based only on defining the legal 
nature of the tax itself. In this regard, it is undeniable that tax, as a unilateral act of 
state is the direct consequence of the exercise of state sovereignty. 

Tax is a mandatory staff report, public, arising from a person belonging to a 
particular state, which is the legal relationship of nationality. Tax is legal and moral 
support taxpayer participation in general and special benefits deriving from the society, 
economy and state activity. Tax is legal obligation incurred without the consent of the 
taxpayer. 

Nevertheless, the legal relationship of the tax life does not end the act of entry 
into force of tax law (which in reality is only set), but is supplemented by the 
establishment of contributory capacity of people who owe it and through proper charging. 

All these details prior to the concept of tax are necessary for a deeper 
understanding of the concept precisely because tax evasion (if any fee, contribution or 
other amounts owed to the state) is its main objective. In these circumstances we can 
define tax avoidance as licit or illicit whole process by which those interested can escape 
in all or part of their material obligations under the tax laws.3 

Besides the spirit of fraud increase interest simply play whatever tax rate put 
in question, there are other interests that can push honest taxpayer until then at a 
certain dissimulation. Tax evasion is the logical result of flaws and inconsistencies and 
bad legislation , faulty application methods and of the lack of expertise and excessive 
taxation which the legislature is just as guilty as those whom thereby causing the evasion 
. Close correlation is evident between these two facts, excessive share of tax. 

When burdens press too hard on a taxable material it tends to escape. It is an 
economic reflection that removing the capital tax would impose too much, an excessive 
tax rout tax matters. Fiscal fines will not make the taxpayer to declare their income , 
but he will be surrounded by more detailed precautions to escape his obligations to the 
state. 

There is a psychology of the taxpayer to pay only what he can  pay. This 
mentality exists at the most honest man,who would never think to touch his neighbour’s 
property, will escape from the tax authorities of their duties without hesitation. Human 
nature has always tended to put the public interest behind the private interest. It is more 
inclined to consider tax as a loss than a legitimate contribution to public expenditure 
and to see with his eyes always one who wants to reduce property. To defraud the IRS is 

                                                 
3 Dan Drosu Saguna, Tax evasion (explained), Oscar Print Publishing House, Bucharest 
1995, pp. 20-23;  Nadia Cerasela Dariescu. Caracterul discriminatoriu al cauzelor de 
nepedepsire prevăzute de art. 10 al Legii nr. 241/2005, Simpozion naţional 
“Criminalitatea financiar-bancară”, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi 
Ştiinţe Administrative “Nicolae Titulescu”, Craiova, Editura Universitaria, 2006, pp.43-
48. 
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considered as a test of skill rather than dishonor, to pay the IRS claim is an evidence of 
naivety and not of  integrity. 

After 1990, tax evasion was regulated by Law no. 87/1994, subsequently 
repealed by Law no. 241/2005 on preventing and combating tax evasion, but also by 
other acts which refer to tax evasion, such as: Accounting Law no. 82/1992 as 
amended, Act no. 64/1999 on fiscal control, Ord. 26/1993 and Ord. 70/1994 on 
the consolidated tax evasion. 

To current legislation, Law no. 87/1994 raised several issues regarding the 
existence of inaccurate expressions or provide ways to commit crimes, difficult to 
distinguish from the offenses covered by the same legislative act. 

These inadequacies of the Law 87/1994 have been added to unitary law 
courts, so that legislative change was imperative. 

Law no. 241/2005 from the first article brings four new items:  
- establishes measures to prevent tax evasion  
- new crimes are called offenses established in connection with the crime of tax 

evasion 
- more actions are incriminated as  more dangerous crimes 
- more terms used by law have a greater accuracy. 

Law no. 241/2005 states the actions which are punishable as criminal acts, 
among them being: not restoring the destroyed documents, refusing submission of 
documents, to prevent checks, withholding, illegal reimbursements, etc..4 

Jurisdiction within the prosecution in cases covering acts of tax evasion is 
determined by the amount stolen as a result of acts committed and quality of the 
perpetrator. 

Subject to the criminal law by the Law no. 241/2005 is forming social 
relationships that provide full determination and in accordance with legal, tax and other 
contributions by taxpayers due to the state natural or legal persons, Romanian or 
foreign, and ensure the timely fulfillment of all obligations set of tax legislature. 

Active subject of these crimes is the taxpayer - individual or legal and liability 
issue is the state, represented by the Ministry of Finance or representative body control. 

In terms of the objective side, offenses under Law no. 241/2005 are in the 
majority committee, but are punished, and some omissions were intentional, direct or 
indirect, in various forms of participation. 

If the Romanian legislature has chosen to apply the fiscal taxation 
authoritarian model, which relies on criminal repression, at European level in relation 

                                                 
4 Nadia Cerasela Dariescu. Comparaţii între noua reglementare şi vechea reglementare a 
evaziunii fiscale, Simpozion naţional “Criminalitatea financiar-bancară”, Universitatea din 
Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative “Nicolae Titulescu”, Craiova, 
Editura Universitaria, 2006, pp.49-53. 
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to technical criminal litigation, and implicit in tax evasion, was adopted the liberal 
model, characterized by mistrust criminal repression and support of alternative ways of 
conflict settlement and transferring criminal behavior ,in the sphere of administrative 
offenses.5 

 
1. Notiuni generale 
 
Ca îndatorire fundamentală, art. 53 alin.1 din Constituţia României 

prevede că ,,cetăţenii au obligaţia de a contribui prin impozite şi taxe, la 
cheltuielile publice. 

Cheltuielile  publice   prezintă  interes  fie  pentru  comunitatea  
naţională, în ansamblul ei în măsura în care privesc sarcinile financiare 
generale ale statului, fie pentru comunităţile autonome administrativ-
teritoriale, dacă se referă la cheltuielile ce se află în grija administraţiei 
publice locale.Contribuţia cetăţenilor la cheltuielile   publice se realizează 
prin plata de impozite şi taxe. În conformitate  cu art. 138 din Constituţia 
României, impozitele şi taxele pot fi stabilite numai prin lege. Dispoziţia 
constituţională, potrivit căreia se instituie obligativitatea stabilirii numai 
prin lege (iar nu şi prin hotărâri ale autorităţilor executive) a impozitelor, 
taxelor şi a altor venituri care susţin bugetul de stat cât şi bugetul 
asigurărilor sociale de stat, constituie o implicită garantare a dreptului de 
proprietate, a  averii  tuturor  cetăţenilor. Mai  precis,  trebuie  subliniat  că  
subiectele  plătitoare  de impozite  şi  taxe  sunt  atât  persoane  fizice,  cât  
şi  persoane  juridice.  

Această  garanţie  este  prezentă  şi  în  cazul  persoanelor  juridice,  
deoarece  impozitele  pe  care  acestea  le  plătesc,  sunt  suportate  în 
realitate de persoanele  fizice,  în  beneficiul  cărora  persoana  juridică  
respectivă  îşi  desfăşoară  activitatea.  Cât  priveşte  impozitele  şi taxele  
locale,  acestea  sunt  stabilite  de  consiliile  locale  sau  judeţene,  în 
limitele şi  în  condiţiile  legii,  ca  expresie  a  principiului  autonomiei 
locale, consacrat prin art.119 din Constituţie. 

Conceptul  de  buget naţional reprezintă în mod sintetic patru 
instituţii juridice diferite, anume: bugetul de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale. Veniturile 
statului sunt formate din totalitatea resurselor băneşti instituite prin lege, 
care contribuie la constituirea fondurilor băneşti ale acestuia. Datorită 
acestui motiv, veniturile statului alcătuiesc un tot unitar, cunoscut sub 
denumirea de sistemul veniturilor bugetare. 

                                                 
5 J. Pradel, Droit penal compare Ed Dalloz, Paris, 1995, p.132. 
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Impozitul este plata obligatorie efectuată de către persoanele fizice 
şi juridice către stat, pe plan central ori local, cu titlu definitiv şi fără 
contraprestaţii directe în conformitate cu prevederile legii. Deoarece 
obiectivul ştiinţei politicii şi practicii financiare din oricare ţară este 
impozitul, o denumire ştiinţifică a dreptului fiscal şi deci, a normelor sale, 
nu se poate sprijini decât pe definirea naturii juridice a impozitului însuşi. 
Sub acest aspect, este de netăgăduit faptul că impozitul, ca act unilateral al 
statului, este consecinţa directă a exerciţiului suveranităţii de stat. 

Impozitul este un raport obligatoriu personal, de drept public, 
derivând din apartenenţa unei persoane  la un stat anume, cu care se află 
în raporturi juridice de cetăţenie. Impozitul are ca suport juridic şi moral 
participarea contribuabilului la avantajele generale şi particulare, derivând 
din societate, economia naţională şi activitatea statului. Impozitul este 
obligaţia juridică care ia naştere fără consimţământul contribuabilului. 

Toate aceste precizări prealabile cu privire la noţiunea de impozit 
sunt necesare pentru o înţelegere mai aprofundată a noţiunii de evaziune 
fiscală tocmai pentru că impozitul (după caz taxă, contribuţie sau alte 
sume datorate bugetului de stat) constituie obiectul principal al acesteia. În 
aceste condiţii putem defini evaziunea fiscală ca fiind totalitatea 
procedeelor licite sau ilicite cu ajutorul cărora cei interesaţi sustrag în total 
sau în parte materia lor impozabilă obligaţiilor stabilite prin legile fiscale. 

În afară de spiritul de fraudă care creşte din simplul joc al 
interesului, oricare ar fi cota impozitului pus în cauză, există şi alte mobile 
care pot să împingă contribuabilul până atunci onest, la o anumită 
disimulare. Evaziunea fiscală este rezultanta logică a defectelor şi a 
inadvertenţelor unei legislaţii imperfecte şi rău asimilate, a metodelor 
defectuoase de aplicare, precum şi a neprevederii şi nepriceperii 
legiuitorului a cărui fiscalitate excesivă este tot atât de vinovată ca şi acei 
pe care îi provoacă prin aceasta la evaziune. Este evidentă corelaţia strânsă 
dintre aceste două fapte-o cotă excesivă a impozitului.  

Când sarcinile fiscale apasă prea greu asupra unei materii 
impozabile aceasta tinde să evadeze. Este un reflex economic care face să 
dispară capitalurile pe care fiscul, vrea să le impună prea mult, ,,un impozit 
excesiv pune pe fugă materia impozabilă”. Amenzile fiscale nu-l vor 
determina pe contribuabil să declare veniturile ce le are, ci el se va 
înconjura de precauţii mai minuţioase pentru a se sustrage de la obligaţiile 
faţă de stat.  

Există o psihologie a contribuabilului de a nu plăti, decât ceea ce 
nu poate să nu plătească. Această mentalitate există la omul cel mai cinstit: 
unii cărora nici nu le-ar veni vreodată ideea cea mai nedelicată asupra 
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proprietăţii aproapelui, se vor sustrage de la îndatoririle lor faţă de fisc fără 
nici o ezitare. Natura omenească are întotdeauna tendinţa să pună 
interesul general în urma interesului particular. Ea este înclinată să 
considere impozitul mai mult ca un prejudiciu decât ca o legitimă 
contribuţie la cheltuielile publice şi să vadă întotdeauna cu ochii săi pe 
acela care vrea să-I micşoreze patrimoniul. A înşela fiscul se consideră ca o 
probă de abilitate nu de necinste; a plăti ceea ce fiscul pretinde este o 
dovadă de naivitate nu de integritate. 

Evaziunea fiscală este sustragerea prin orice mijloace de la 
impunerea sau plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume 
datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale 
de stat şi bugetelor fondurilor speciale de către persoanele juridice române 
şi străine. 

În funcţie de modul cum poate fi săvârşită, evaziunea fiscală 
cunoaşte două forme de manifestare: evaziunea care poate fi realizată la 
adăpostul legii (evaziunea legală) şi evaziunea care se realizează cu 
încălcarea legii, fiind deci, ilicită sau frauduloasă. 

Evaziunea fiscală realizată la adăpostul legii permite sustagerea 
unei părţi din materia impozabilă fără ca acest lucru să fie considerat 
contravenţie sau infracţiune. Evaziunea legală este posibilă deoarece 
legislaţia din diferite ţări permite scoaterea de sub incidenţa impozitelor a 
unor venituri, părţi de venituri, componente ale averii ori a anumitor acte 
şi fapte care, în condiţiile respectării riguroase a cerinţelor principiilor 
generalităţii şi echităţii impunerii, nu ar trebui să scape de la impozitare. 

Evaziunea fiscală frauduloasă se întâlneşte pe o scară mult mai 
largă decât evaziunea licită şi se înfăptuieşte cu încălcarea prevederilor 
legale, bazându-se, deci, pe fraudă şi pe rea credinţă. Drept urmare, acest 
fenomen antisocial trebuie combătut puternic, fiindcă sustrage de la 
bugetul statului un volum important de resurse financiare care ar putea fi 
folosit pentru acoperirea unor cheltuieli de ordin social sau economic. 

Spre deosebire e evaziunea fiscala legală, care constă într-o 
menţinere prudentă a sustragerii în limitele legale, frauda fiscală se 
săvârşeşte prin încălcarea flagrantă a legii, profitându-se de modul specific 
în care se face impunerea. 

Prin evaziune fiscală ilicită se înţelege acţiunea contribuabilului ce 
încalcă legea cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor cuvenite statului. 

Evaziunea fiscală este frauduloasă când contribuabilul, obligat să 
furnizeze date în sprijinul declaraţiei în baza căreia urmează a I se stabili 
cota impozitului, recurge la disimularea obiectului impozabil, la 
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subevaluarea cuantumului materiei impozabile sau folosirea altor căi de 
sustragere de la plata impozitului. Deci, evaziunea fiscală frauduloasă sau 
frauda fiscală constă în disimularea obiectului impozabil, în subevaluarea 
cuantumului materiei impozabile sau folosirea altor căi de sustragere de la 
plata impozitului datorat. 

Pentru a putea înţelege cu adevărat  fenomenul evaziunii fiscale şi 
pentru a putea elabora şi aplica măsuri eficiente de combatere a acestuia 
trebuie, în primul rând, să înţelegem cauzele acestui fenomen. 

Cauzele evaziunii fiscale sunt multiple. Trebuie amintită în primul 
rând excesivitatea sarcinilor fiscale, mai cu seamă pentru unele categorii de 
contribuabili, excesivitate care are însă drept motive tocmai amploarea pe 
care o are evaziunea fiscală. 

În al doilea rând trebuie menţionată insuficienţa educaţiei fiscale a 
contribuabililor, precum şi excesul de zel al organelor fiscale, predispuse 
uneori la exagerări. 

Una dintre cauzele majore ale amplificării fenomenului de 
evaziune fiscală o reprezintă sistemul legislativ fiscal care, pe lângă faptul 
că este incomplet, prezintă mari lacune, imprecizii şi chiar ambiguităţi, 
ceea ce face ca eventualul contribuabil evazionist să aibă un spaţiu larg de 
manevră în încercarea sa de sustragere de la plata obligaţiilor fiscale legale. 

O altă cauză a evaziunii fiscale o reprezintă considerentele de 
ordin subiectiv: psihologia contribuabilului şi insuficienţa educaţiei fiscale. 
Trebuie, de asemenea avut în vedere faptul că lipsa unui control bine 
organizat şi unui aparat format din personal priceput şi corect poate 
conduce la forme de mare amploare ale evaziunii fiscale. 

În fine, dar nu în ultimul rând, trebuie observat că una din cauzele 
importante ale evaziunii fiscale o reprezintă lipsa unei reglementări clare, 
precise şi unitare, care să îngrădească acest fenomen şi să îl interzică. 
Evaziunea fiscală este păgubitoare atât statului, cât şi contribuabilului prin 
faptul că lipseşte de veniturile necesare îndeplinirii atribuţiilor sale 
esenţiale. În al doilea rând contribuabilului prin faptul că totalul 
impozitelor se distribuie pe o masă de venituri mai mică.  

Evitarea căderii sub incidenţa legii fiscale şi, implicit, evitarea de a 
plăti impozitul poate fi realizată prin trei modalităţi principale: 

- legea fiscală asigură ea însăşi evaziunea printr-un regim fiscal de 
favoare (este cazul, în special, al regimurilor de evaluare forfetară a 
materiei impozabile); 

- abţinerea, pur şi simplu, a contribuabilului de a îndeplini 
activitatea, operaţiunea sau actul impozabil. Această modalitate 
este frecventă în cazul unei fiscalităţii excesive (presiune fiscală 
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mare), deoarece rata marginală de impozitare devine foarte ridicată 
şi contribuabilul preferă să se abţină de a furniza o unitate 
suplimentară de muncă. Evaziunea se produce în acest caz prin 
substituirea timpului liber exonerat muncii impozitate şi prin 
folosirea lacunelor sistemului fiscal. În acest caz, evaziunea fiscală 
se rezumă la abilitatea fiscală sau la alegerea modalităţilor de a plăti 
cât mai puţin impozit; 

- folosirea de mijloace şi metode care încalcă în mod deschis legea 
fiscală. Unii autori consideră că, în afara celor trei modalităţi 
clasice de evitare a impozitului, există şi o a patra modalitate: 
evaziunea fiscală există şi atunci când, cunoscându-se surse certe 
de venituri ce pot fi atrase la bugetul de stat fără repercusiuni 
nagative asupra economiei, cei care au îndatorirea de a crea cadrul 
legal în vederea atragerii lor le ignoră cu bună ştiinţă. Este vorba, 
în această situaţie, de o evaziune fiscală apriorică. 
              
Organe cu atributii de control in combaterea evaziunii 

fiscale 
 
Însăşi Legea privind combaterea evaziunii fiscale prevede care sunt 

organele competente în constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor 
astfel ,,constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către 
organele de control financiar-fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor şi 
unităţilor teritoriale subordonate, Garda Financiară şi de către celelalte 
organe de control abilitate potrivit legii”. 

Aşadar, conform acestui articol organele competente în 
combaterea evaziunii fiscale sunt: 

- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, 
- Garda Financiară, 
- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are, în domeniul 
controlului financiar şi fiscal următoarele obiective şi atribuţii: 

- Efectuează monitorizarea depunerii de către plătitori a declaraţiilor 
impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor venituri 
bugetare potrivit legii, precum şi a plăţilor efectuate; 

- Iniţiază şi desfăşoară acţiuni legale  în cazul neconformării 
contribuabililor în îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată; 

- Exercită urmărirea, supravegherea şi controlul fiscal pe întreg 
teritoriul naţional, respectării legislaţiei şi domeniul impozitelor, 
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taxelor, contribuţiilor sociale şi al celorlalte venituri bugetare 
pentru a căror administrare este competentă potrivit legii; 

- Exercită prin organele sale de specialitate controlul operativ şi 
inopinant în legătură cu aplicarea şi cu respectarea legislaţiei 
fiscale; 

- Desfăşoară activităţi de investigare fiscală cu ocazia controlului; 
- Acţionează prin mijloace specifice pentru prevenirea şi combaterea 

evaziunii fiscale. 
În îndeplinirea atribuţiilor sale Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală este autorizată: 
- Să exercite nemijlocit şi neângrădit controlul fiscal, conform 

dispoziţiilor legale în vigoare; 
- Să dea agenţilor economici, ca urmare a controlului, dispoziţii 

pentru luarea măsurilor de respectare a legii; 
- Să aplice sancţiunile prevăzute de lege în competenţa sa. 

 
Garda Financiară 
 
Garda financiară este unul dintre cele mai vechi organe de control 

financiar din ţara noastră, moştenită de la regimul Austro-Ungar, a fost 
înfiinţată în 1864 şi a fiinţat în Transilvania până în 1927 când a fost 
desfiinţată. 

A fost reînfiinţată în 1932 cu un efectiv extrem de redus (circa 282 
de funcţionari), cu toate acestea a dezvoltat o activitate extrem de intensă. 

Garda Financiară a funcţionat până în 1948 când schimbându-se 
structurile politice, sociale şi economice din România, atribuţiile Gărzii 
Financiare au fost preluate de Miliţia Economică. 

Una din activităţile împiedicate de mai mulţi ani să se desfăşoare 
normal în ţara noastră din cauza indicaţiilor abuzive şi obtuze de factură 
politică de la toate nivelele, date în afara legilor şi cerinţelor de ordin 
economic şi prin ignorarea realităţilor din fiecare unitate, a fost şi cea de 
control economico-financiar exercitat din interiorul întreprinderilor şi din 
afara acestora. 

Aşa stând lucrurile, după decembrie 1989, s-a renunţat la controlul 
prin indicaţii, modificându-se radical atât rolul acestuia cât şi modul de 
desfăşurare şi organizare a lui prin cererea de instituţii specifice economiei 
de piaţă. Deci reînfiinţarea Gărzii Financiare a fost determinată de 
schimbările din România în condiţiile privatizării. 

Reglementarea legală a acestui fapt a fost dată prin Legea nr. 30 
din martie 1990 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi 
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a Gărzii Financiare, prin înfiinţarea Gărzii urmărindu-se aplicarea şi 
executarea legilor fiscale şi a reglementărilor vamale, în scopul sustragerii 
sau eschivărilor de la plata impozitelor şi taxelor, precum şi descoperirea 
activităţilor de contrabandă şi a procedeelor interzise de lege. 

Garda Financiară exercită controlul operativ şi inopinant, cu 
excepţia controlului fiscal, privind prevenirea, descoperirea şi combaterea 
oricăror acte şi fapte din domeniul economic, financiar şi vamal, care au ca 
efect evaziunea şi frauda fiscală. 

Garda Financiară se organizează şi funcţionează pe întreg teritoriul 
ţării prin Comisariatul general, comisariatele regionale şi Comisariatul 
Municipiului Bucureşti. 

Ca organizare Garda Financiară este condusă de un comisar 
general, numit prin ordin de ministrul delegat pentru coordonarea 
autorităţilor de control iar numărul de posturi pentru fiecare comisariat în 
parte se decide prin hotărâre a guvernului. 

Atribuţiile Gărzii Financiare. Atribuţiile Gărzii Financiare sunt 
prevăzute în art.4 şi art. 5 din O.U.G. nr. 91/2003 stabilindu-se astfel că 
,,pentru combaterea actelor şi faptelor de evaziune şi fraudă fiscală, Garda 
Financiară efectuează controlul operativ şi inopinant cu privire la: 

- respectarea actelor normative în scopul prevenirii şi combaterii 
oricăror acte şi fapte interzise de lege; 

- respectarea normelor de comerţ, urmărind prevenirea, depistarea 
şi înlăturarea operaţiunilor ilicite; 
Fenomenul evazionist are o evoluţie determinantă de acţiunea 

concentrată a unor factori, cum sunt: dinamica economiei de piaţă, 
dimensiunea legislativă şi instituţională, nivelul fiscalităţii, alţi factori 
interni sau externi. Prin urmare fenomenul evazionist este unul complex, 
cu implicaţii negative pe multiple planuri şi, ca atare, el trebuie urmărit în 
permanenţă, pentru a putea fi combătut în mod cât mai eficient. 

Practica fiscală internaţională atestă că un sistem fiscal modern 
trebuie să aibă şi componente care să permită educarea şi informarea 
promtă a contribuabililor în legătură cu obligaţiile lor privind întocmirea 
corectă a declaraţiilor de impunere, a ţinerii unor evidenţe corecte a 
veniturilor şi cheltuielilor ocazionate de activitatea desfăşurată, pedepsele 
şi sancţiunile care se aplică celor care încalcă prevederile legale18. 

În România, printre măsurile care pot contribui la limitarea ariei 
evaziunii fiscale, menţionăm: 

                                                 
18 Iulian Văcărel, Finanţe publice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000, pp.485-
486 
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- unificarea legislaţiei fiscale şi o mai bună sistematizare şi corelare a 
acesteia cu ansamblul cadrului legislativ din economie; 

- eliminarea acelor prevederi din actele normative care pot favoriza 
evaziunea fiscală şi o mai bună corelare a facilităţilor fiscale;                                  

- în legislaţia fiscală trebuie să se regăsească, pe lângă prevederile 
punitive, şi cele care pot determina un comportament economic 
normal, care să conducă la limitarea ariei evaziunii fiscale; 

- reorganizarea structurilor teritoriale ale aparatului Ministerului 
Finanţelor Publice, astfel încât să se elimine paralelismele şi 
suprapunerile din activitatea organelor de control financiar şi 
fiscal, în ceea ce priveşte supravegherea fiscală, controlul fiscal şi 
combaterea evaziunii fiscale, şi asigurarea coordonării unitare în 
profil teritorial şi la nivel central a tuturor activităţilor de control; 

- trecerea în prim plan a controlului prin excepţie (sondaj) şi pe un 
plan secundar a controlului permanent şi excesiv; 

- editarea unei publicaţii specializate de către Ministerul Finanţelor 
Publice, care să faciliteze interpretarea unitară a cadrului normativ 
privind identificarea şi combaterea evaziunii fiscale; 

- stabilirea unui raport, care să tindă spre optim, între salariu şi 
stimulente pentru cointeresarea aparatului fiscal; 

- implementarea unui sistem informatic care să furnizeze datele 
necesare pentru identificarea, analiza şi combaterea fenomenului 
evazionist; 

- instituirea unui sistem intern de pregătire permanentă a 
personalului din cadrul organelor competente în identificarea şi 
combaterea evaziunii fiscale. 
Ca o concluzie finală, se poate afirma că fără o analiză profundă şi 

sistematică a mecanismelor interne ale fenomenului evazionist este greu să 
se pună în mişcare instrumente şi măsuri care să conducă la combaterea şi 
prevenirea evaziunii fiscale. 

 
REFERENCES 

 
Bălăban, C., (2003) Evaziunea fiscală, aspecte controversate de teorie şi practică 

judiciară, Editura Rosetti, Bucureşti,  
Becker, G. S., (1994) Comportamentul uman - o abordare economică, Editura All 

Beck, Bucureşti,  
Bercheşan, V., (1995) – Legislaţia penală în vigoare şi infracţiunea de 

speculă, Analele Academiei de Poliţie, anul III, Bucureşti, 

 
 

379



JURNALUL DE STUDII JURIDICE  
 

 
 

Brezeanu, P., (1999) Fiscalitate. Concepte. Metode. Practici, Editura 
Economică, Bucureşti,  

Brezeanu, P., (1998) Introducere în finanţele publice şi fiscalitate, Editura A.S.E., 
Bucureşti, 

Clocotici, D., Gheorghiu, Ghe., (1995) Evaziunea fiscală, Editura Lumina 
Lex, Bucureşti,  

Corduneanu, C., (1998) Sistemul fiscal în ştiinţa finanţelor, Editura Codecs, 
Bucureşti,  

Coyan, M., (1990) L`impot sur le revenu en question, Litte, Paris,  
Dariescu, N. C., (2004) Drept financiar şi fiscal, Editura Venus, Iaşi,  
Dauphin, C., (1999) Ghidul cu adevărat practic al paradisurilor fiscale, 

Grupul de Edituri Tribuna, Braşov,  
Druckner, P. F., (1993) Inovaţia şi sistemul antreprenorial, Editura 

Enciclopedică, Bucureşti,  
Gest, G., Tixier, G., (1990) Droit fiscal international, Litte, Paris, 
Hoanţă, N., (2000) Economie şi finanţe publice, Editura Polirom, Iaşi, 
Hoanţă, N., (1997) Evaziunea fiscală, Editura Tribuna Economică, 

Bucureşti,  
Mihnea, M., St., Costaş, C. F., (2006) Fiscalitatea în Europa la începutul 

mileniului III, Editura Rosetti, Bucureşti,  
Regoli, J. P., (2000) Drept fiscal, fiscalitate şi control fiscal, Editura Economică, 

Bucureşti,  
Şaguna, D. D., (2000) Drept financiar şi fiscal, Editura All Beck, Bucureşti, 
Şaguna, D. D., Tutungiu, M. E., (1995) Evaziunea Fiscală, Editura Oscar 

Print, Bucureşti,  
Văcărel, I., (1996) Finanţe publice, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 
Văcărel, I., (1996) Politici economice şi financiare de ieri şi de azi, Editura 

Economică, Bucureşti,  
Văcărel, I., (1995) Relaţii financiare internaţionale, Editura Academiei 

Române, Bucureşti,  
Legea nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii 

fiscale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 672 din 27 iulie 
2005 . 
 

 

380



 
 
 
 
 
 

III. Law and Related Sciences 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 



 
EUROPEAN POLICY ON RESEARCH, 

DEVELOPMENT, INNOVATION IN ROMANIA 
BETWEEN REALITY AND OPTIMIZATION 

SOLUTION 
 

POLITICA EUROPEANĂ DE CERCETARE, DEZVOLTARE, 
INOVARE ÎN ROMÂNIA ÎNTRE REALITATE ŞI SOLUŢII 

DE OPTIMIZARE 
 

Roxana – Elena LAZĂR1 
 
Abstract 
Romania has the necessary potential to become more inovative, given the 

investment in education sector (in general and higher education level); the quality of the 
information base; modern legal framework, in respect to European Convention on 
Human Rights and the Universal Declaration of Human Rights, recognizing the right 
to free  education at all its level and effective legislation pretecting and guaranteeing the 
intellectual property rights. 
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Exemplul României trebuie avut în vedere. Mărirea ratei de 
economisire, precum şi nivelul investiţiilor al unui stat reprezintă un factor 
determinant pentru standardul de viaţă al celor care alcătuiesc respectiva 
naţiune. În România este nevoie de o rată de economisire mai ridicată, 
care se poate realiza, pe de o parte, prin creşterea economiilor realizate de 
către Guvern (prin micşorarea cheltuielilor publice şi creşterea veniturilor 
publice), iar pe de altă parte prin creşterea stimulentelor menajelor de a 
economisi, scăzând impozitele şi taxele. 

România are potenţialul necesar să devină inovatoare, date fiind 
investiţiile în educaţie în general şi în educaţia la nivel superior, în special; 
calitatea bazei informaţionale; cadrul legislativ modern, respectând 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului, prin recunoaşterea şi garantarea învăţământului 
gratuit la toate nivelele sale, precum şi prin legislaţia eficientă de protecţie 
a drepturilor de proprietate intelectuală. 

 
1. Realitatea românească în relaţia cercetare, dezvoltare, 

inovare şi creşterea economică 
 
Analizele economice efectuate pe cazul României provoacă, 

eufemistic vorbind, îngrijorare. Un studiu realizat în anul 2005 de către 
Banca Mondială evidenţiază că România ar trebui să aibă un ritm mediu 
anual de creştere a PIB-ului de 8% pentru a eradica sărăcia extremă până 
în anul 20152. Or, în perioada 2000-2006, creşterea economică medie a 
fost de 5,6%, exporturile şi investiţiile fiind motorul creşterii economice, 
în timp ce în anul 2009 criza economică a determinat o creştere 
economică negativă dureroasă de -7,1% din PIB, după cum rezultă din 
datele furnizate de către Banca Naţională a României3. 

Este imperios necesar ca România să nu transforme statutul său 
din punct de vedere geografic – de periferie a Uniunii Europene, într-unul 
şi la nivel economic. Un element încurajator vine dinspre observarea 
nivelului indicelui european al inovării. Având în vedere „european 
innovation scoreboard”, observăm că dacă în anul 2005 pentru România 
se preconizau nu mai puţin de cincizeci de ani pentru a ajunge din urmă 

                                                 
2 Dinu M., Socol C., From Solow model to Endogenous Economic Growth - Romania' s Reinsertion 
into Civilization, in Revista “Informatica Economică” nr. 1(37)/2006, p. 122, disponibil la 
http://revistaie.ase.ro/content/37/DinuSocol.pdf (accesat la 14.03.2011). 
3 Dabilă N., Dezvoltare strategică sau ajustări frecvente, disponibil la 
http://www.bnro.ro/Dezvoltare-strategica-sau-ajustari-frecvente-5434.aspx (accesat la 
14.03.2011). 
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statele care se situează la nivelul mediei europene, începând cu anul 
imediat următor România era inclusă, alături de Cipru, în categoria „fast 
gowing catching up”4. 

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, România a cheltuit 
pentru activitatea de cercetare-dezvoltare în cursul anului 2009, 2356,9 
milioane lei, reprezentând 0,48% din PIB, cu 0,11% mai puţin faţă de anul 
2008. 

În continuare, ponderea cheltuielilor publice în acest sector este 
mai mare, raportat la fondurile private – 54,9%:34,8%. Raportat la anul 
2008 este evidentă însă o diminuare a ponderei fondurilor publice (70,1% 
în anul 2008), respectiv o creştere a surselor financiare ale întreprinderilor 
(23,3% în anul 2008). Pentru cercetare-dezvoltare au fost favorizate 
instituţiile din sectorul guvernamental, urmate de cele din învăţământul 
superior şi de unităţile din sectorul întreprinderi. 

Intensitatea cercetării (calculată ca raport între cheltuielile totale de 
cercetare-dezvoltare şi PIB) a înregistrat o pondere de 0,48% în anul 2009, 
raportat la 0,58% în anul 2009. 

Salariaţii din activitatea de cercetare-dezvoltare sunt în anul 2009 la 
fel de numeroşi sau de puţin numeroşi ca aceia din anul 2008, respectiv 
42420 de persoane. Specializarea în ştiinţe inginereşti şi tehnologică este 
mai importantă (din punct de vedere al cercetătorilor implicaţi) raportat la 
ştiinţele naturale şi exacte. Dintre aceştia 14916 persoane au titlul de 
doctor. 

În anul 2005, un studiu realizat în România5 pentru 170 firme 
constata ponderea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare, observând 
dependenţa acesteia de locaţia geografică a statului, de caracterele specifice 
ale pieţei locale. Existenţa departamentelor specifice de cercetare este 
esenţială; acestea au în vedere introducerea de noi produse, de noi procese 
tehnologice, de noi metode de producţie. Dezvoltarea sectorului de 
cercetare are în vedere şi creşterea cheltuielilor, precum şi sporirea 
numărului de angajaţi dedicaţi acestei activităţi. Interesantă este şi 
ponderea mare a întreprinderilor mici care investesc în acest sector. 
Explicaţia ar putea consta în numărul mare al firmelor care au ca obiect de 
activitate programele software. 

                                                 
4 Sandu S., Cristian P., Repere ale convergenţei sistemului CD&I din România cu cel din Uniunea 
Europeană, disponibil la ftp://www.ipe.ro/RePEc/ror/ror_pdf/seince090707.pdf 
(accesat la 21.03.2011). 
5 Voinea L., Simionescu L. (2005), Survey report on research, delopment, innovation and 
competitiveness in the Romanian Industry, disponibil la 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=668882 (accesat la 10 iulie 2010) 

 
 

385

ftp://www.ipe.ro/RePEc/ror/ror_pdf/seince090707.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=668882


JURNALUL DE STUDII JURIDICE  
 

Ca pondere a firmelor care au departamente distincte de cercetare-
dezvoltare-inovare, cele mai multe au sediul în Bucureşti, urmează 
regiunile de Nord, Nord-Vest şi Nord-Est, neavând importanţă ponderea 
capitalului privat sau de stat. Au un puternic avans firmele de IT, produse 
chimice şi petroliere, precum şi cel care produc echipamente, maşini 
electrice. Suferă cu privire la acest aspect firmele care se ocupă de textile şi 
îmbrăcăminte, cauciuc, mijloace de transport, produse alimentare. În ceea 
ce priveşte inovaţiile, cele mai multe sunt în domeniul inovării de procese 
şi de metode şi mai puţin de produse noi. Produsele noi apar ca urmare a 
încheierii de contracte de licenţă.  

Firmele din România nu percep necesitatea de a întreţine un 
departament de cercetare-dezvoltare-inovare, dar au în vedere necesitatea 
de a investi în acest sector. 

Statul român se implică prea puţin în susţinerea cheltuielilor 
firmelor în acest sens. Astfel, doar 2,4% dintre companii se bucură de 
sprijin din partea statului, în timp ce doar 2 din cele 170 firme avute în 
vedere în studiul anterior menţionat au accesat fonduri europene. Patru 
din cinci euro investiţi în acest sector provin din fonduri proprii, iar 
creditările cu un astfel de obiect sunt extrem de puţine. 

Totodată, foarte puţini români sunt implicaţi într-un program de 
formare continuă – doar 1,3%, iar 40% dintre firmele avute în vedere nu 
au investit în nicio formă în trainingul propriului personal. Lipsa formelor 
de pregătire continuă riscă să facă mai dificilă adaptarea la presiunile 
structurale, în condiţiile compatibilităţii industriei naţionale cu cea 
existentă la nivel internaţional. 

Raportul privind progresele politicii inovării pentru anul 20096 are 
ca punct de plecare criza economică pe care o traversează România, 
observând că în nici unul dintre programele guvernamentale de relansare 
economică nu se evidenţiază importanţa rolului politicii inovării în 
creşterea economică naţională, urmărind în schimb strategia keynesiană, 
prin investiţii masive în infrastructură. 

Având în vedere clasificarea activităţilor industriei prelucrătoare 
după nivelul tehnologic şi tipurile de produse care derivă, respectiv 
produse bazate pe resurse, produse create prin utilizarea unor tehnologii 
de nivel inferior (confecţii, textile, încălţăminte, mobilă, sticlărie), produse 

                                                 
6 Raportul privind progresele înregistrate în politica inovaţională de catre România pentru 
anul 2009,  disponibil la http://www.proinno-
europe.eu/trendchart/extranet/upload/countryreports/Country_Report_Romania_2009
.pdf (accesat la 24.03.2011). 
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prelucrate cu tehnologii de nivel mediu (automobile, produse electrice şi 
electronice standard, chimie industrială) şi produse realizate pe baza unor 
tehnologii înalte (produse high tech: electrice şi electronice complexe, ale 
industriei aerospaţiale, produse farmaceutice), studiile efectuate7 
evidenţiază că produsele de complexitate tehnologică inferioară deţin, în 
continuare, cea mai mare pondere în totalul exportului industriei 
prelucrătoare româneşti, alături de cele având un nivel tehnologic mediu 
(peste 70%).  

 
2. Identificarea priorităţilor româneşti pentru sectorul 

cercetare, dezvoltare, inovare 
 
Identificarea şi selectarea priorităţilor în sectorul cercetare-

dezvoltare reprezintă un proces complex ce presupune existenţa unor 
instituţii specializate, dar şi respectarea unor proceduri validate de practica 
internaţională. Criteriile ce vor fi luate în considerare, potrivit literaturii de 
specialitate8, sunt:  

- interacţiunea dintre scopurile comunităţii ştiinţifice şi tehnologice, 
pe de o parte, şi factorii politici, pe de altă parte; 

- impactul balanţei tehnologice în comparaţie cu balanţa 
administrativă ori politică în perioada formulării priorităţilor; 

- crearea unor instituţii specializate în stabilirea priorităţilor 
cercetare-dezvoltare, constituite ca organizaţii apolitice, luând 
decizii pe baza unor expertize obiective, având ca scop 
repartizarea fondurilor alocate cercetării-dezvoltării; 

- luarea în considerare a celor care folosesc rezultatele obţinute în 
activitatea de cercetare-dezvoltare, a utilizatorilor de inovaţii, mai 
ales în cercetarea aplicată. 
În plan naţional vom pleca de la următoarele premise: 
1. Un rol important revine administraţiei publice şi acceptării 

inovării, investiţiilor străine directe, transferului de tehnologie, 
importurilor, naturii avantajelor competitive, gradului de sofisticare al 
cumpărătorilor. 

2. Gradul de sofisticarea al cumpărătorului român este de 
asemenea important. Pornind de la limitele venitului său, vom observa că 
acesta are un grad redus de sofisticare, astfel încât atractivitatea faţă de 

                                                 
7 Sandu S., Munteanu A., op.cit., p.323. 
8 Vas A., Sandu S., Current issues of research, development and innovation in Romania, Romanian 
Journal of European Affairs no. 2/2005, p. 35. 
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inovaţii este limitată. Din această perspectivă se impune dezvoltarea unei 
culturi pentru inovaţie şi pentru cercetare. 

3. Capacitatea de absorbţie a noilor tehnologii din partea firmelor 
private, de stat sau mixte reprezintă cheia pentru o politică industrială 
solidă, pentru modernizarea tehnologiilor industriale. Nu este o noutate că 
alături de Bulgaria, România este cel mai puţin pregătit stat membru al 
Uniunii Europene pentru a adopta noile tehnologii. 

4. Transparenţa şi obiectivitatea sunt condiţii esenţiale pentru 
administraţia publică centrală în susţinerea unei politici adecvate în acest 
domeniu; concurenţa trebuie să se bazeze pe criterii clare, nepotismul şi 
corupţia trebuie excluse definitiv. Continuarea acestor practici balcanice 
este de natură să diminueze rolul inovativ al competiţiei, element cu rol 
major în dezvoltarea însăşi a sectorului de cercetare. 

6. România este dependentă de importuri, iar investiţiile străine 
directe sunt sărace. Bineînţeles că ar fi preferabile investiţiile străine 
directe în locul importurilor, dar pentru aceasta este importantă o mai 
mare deschidere către inovaţii şi către transfer de tehnologii.  

7. România trebuie să prindă din urmă celelalte state membre ale 
Uniunii Europene şi, în acord cu strategia de la Lisabona, trebuie să 
urmărească implementarea de inovaţii şi tehnologii orientate spre 
ecoeficienţă. Aceasta înseamnă achiziţionarea de noi tehnologii, dar şi 
modificarea comportamentului de consum al energiei. 

8. Din punct de vedere economic, pentru a putea vorbi despre 
începutul unei cercetări şi educaţii europene trebuie depăşite o serie de 
obstacole: spaţiu, echipamente, facilităţi logistice, resurse de învăţare, 
materiale auxiliare, mijloace de comunicare, mijloace de transport, servicii 
de sănătate, hrană, adăpost, vestimentaţie, sprijin administrativ. De aceea, 
poate că cercetarea ar trebui să acopere iniţial aceste domenii, anterior 
oricăror altora. 

Integrarea României în Uniunea Europeană a însemnat accesul la 
o piaţă de dimensiuni mult mai mari, la o tehnologie avansată, la 
dezvoltare în general şi, practic, la toate statele dezvoltate ale 
continentului. În continuare este inadmisibil de mic procentul raportat ca 
pondere în PIB pentru cercetarea şi dezvoltarea tehnologică. Dacă acest 
procent nu va fi schimbat, cercetarea ştiinţifică va fi lipsită de baza 
materială pentru a funcţiona. România are avantajul potenţial de a 
beneficia de cunoştinţele dezvoltate de firmele din ţările vest-europene.  

9. Instituţiile din România care elaborează politici în domeniul 
inovaţiilor, sunt Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
(care a preluat responsabilităţile fostei Agenţii Naţionale pentru Ştiinţă, 
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Tehnologie şi Inovaţie), respectiv Academia Română. Au atribuţii în 
domeniul anterior menţionat: 34 institute naţionale de cercetare-
dezvoltare aflate sub coordonarea administraţiei publice centrale; 227 
instituţii publice subordonate Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
sau altor ministere; Academia Română şi Academia de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice; 15 institute de cercetare-dezvoltare, aflate în proces de 
reorganizare conform normelor în vigoare; 310 societăţi comerciale pe 
acţiuni, publice sau private, care au ca principal obiect de activitate 
cercetarea-dezvoltarea.  

10. Instituţiile de învăţământ superior au legături foarte slabe ori 
nu au deloc parteneriate cu sectorul de afaceri. Conceptul de „universitate 
antreprenorială”, „consorţiu universitate-industrie” abia au fost luate în 
discuţie în dezbaterile publice.  

Ulterior selectării priorităţilor, se vor elabora programele pe 
termen lung sau planurile strategice în sectorul cercetare-dezvoltare.  

 
3. Soluţii posibile pentru ca cercetarea, dezvoltarea, 

inovarea să genereze creştere economică 
 
Soluţiile pe care le identificăm pentru corelarea politicii cercetării, 

dezvoltării, inovării cu creşterea economică pentru România sunt:  
- investiţii pentru specializarea şi profesionalizarea continuă a forţei 

de muncă, prin îmbunătăţirea cadrului legal pentru programele de 
formare şi perfecţionare continuă a adulţilor. Aceasta deoarece o 
regiune caracterizată printr-o forţă de muncă calificată înseamnă 
sporirea atractivităţii regiunii pentru alte firme. Prezenţa lor în 
regiune înseamnă grad sporit de atractivitate pentru alţi lucrători 
calificaţi; 

- dezvoltarea preferinţei pentru atragerea de investiţii străine directe 
în firme care au ca obiect activităţi de conceptualizare (cercetare-
dezvoltare, design, proiectare, implementare), în detrimentul celor 
de comercializare (distribuţie, marketing). Explicaţia rezidă în 
faptul că, în timp ce activităţile de conceptualizare implică inovare, 
creativitate, salarii ridicate, externalităţi tehnologice pozitive, 
activităţile de comercializare presupun forţă de muncă mai puţin 
calificată şi salarii minore; 

- accentul pus pe interdisciplinaritate şi pe specializarea pe domenii 
care se pretează la interdisciplinaritate; 

- dezvoltarea unei forţe de muncă calificate şi, ulterior, păstrarea 
acesteia implică crearea de parcuri tehnologice, de parcuri 
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industriale, crearea de legături între instituţiile de învăţământ şi 
institutele de cercetare, pe de o parte, şi industrie, pe de altă parte; 

- stimulente fiscale pentru firmele care sunt specializate pe domenii 
specializate în înaltă tehnologie; 

- promovarea imitaţiilor în domeniile în care inovaţia apare 
imposibilă, respectiv promovarea inovaţiilor în domeniile în care 
există potenţial în acest sens. O atare soluţie se bazează şi pe 
exemplul grăitor al Chinei, care dintr-o sursă de imitaţii continue a 
devenit o recunoscută inovatoare; 

- dezgheţarea politicii industriale, astfel încât aceasta să devină o  
sursă de externalităţi tehnologice, urmată de conceperea şi 
aplicarea unei politici industriale solide şi eficace, necesară pentru a 
crea externalităţi tehnologice; 

- cercetarea trebuie încurajată în toate domeniile, ramurile diferite 
ale ştiinţei trebuind să fie gândite într-o continuă interacţiune. Ar fi 
o greşeală limitarea investiţiilor în cercetare în acele domenii care 
sunt în trend la momentul actual, şi neglijarea domeniilor 
tradiţionale;  

- investiţii în infrastructură; 
- încurajarea tehnologiilor de producţie competitive; 
- eliminarea unor disfuncţionalităţi majore, care au ajuns să fie un 

fenomen caracteristic pentru economia României, prin crearea 
unui sistem de monitorizare a relaţiei dintre oferta educaţională şi 
cererea existentă pe piaţă, dar şi cererea de perspectivă a forţei de 
muncă, măsură cu rolul de a valoriza sau, după caz, revaloriza 
diplomele absolvenţilor; 

- în România ne bucurăm de existenţa unei legislaţii care, în acord 
cu celelalte acte normative, pacte şi tratate internaţionale la care 
ţara noastră este parte, recunoaşte şi garantează învăţământul 
gratuit la toate nivelurile sale, accesul la educaţie fiind garantat. 
Existenţa doar a unui cadru legislativ modern şi orientat spre 
individ în ceea ce priveşte educaţia este o condiţie necesară pentru 
creşterea economică a unui stat, dar, din păcate, nu şi suficientă. 
România este într-un cerc vicios: un nivel de dezvoltare scăzut are 
ca efect direct limitarea investiţiilor în educaţie, aşadar în capitalul 
uman. Pe cale de consecinţă, se diminuează calitatea şi 
productivitatea muncii, care sunt principalii factori ai creşterii 
economice. În România procentul de participare la şcoala de nivel 
primar este de 100%, în timp ce şi învăţământul secundar este 
gratuit, procentul de participare este de numai 60%, în condiţiile în 
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care urmarea de către cetăţenii şi apatrizii dintr-un stat a 
învăţământului primar şi secundar profită în egală măsură 
individului şi societăţii, prin creşterea gradului de alfabetizare. 

- fiind o economie în curs de dezvoltare, investiţiile străine directe 
ar putea fi o soluţie pentru dezvoltarea tehnologică proprie şi 
pentru dezvoltarea României într-o veritabilă economie a 
cunoaşterii. Aceasta nu înseană însă excluderea dezvoltării unor 
structuri proprii de cercetare, ci dimpotrivă crearea şi susţinerea 
lor; 

- cooperarea strânsă cu firmele internaţionale, prin perfectarea de 
alianţe strategice; 

- limitarea migrării cercetătorilor prin motivarea salarială reală; 
- dezvoltarea unei culturi pentru inovaţie şi pentru cercetare a 

consumatorului român; 
- pregătirea firmelor, fie ele private, de stat sau mixte de a absorbi 

noile tehnologii; 
- sporirea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene. Interesant 

este că problema nu este în terenul beneficiarului potenţial – 
persoană fizică sau juridică eligibilă, ci în statul român care se 
dovedeşte incapabil de a gestiona fondurile nerambursabile, 
probleme reale identificându-se pe axe de finanţare diferite, 
blocajul fiind semnalat la Ministerul de Finanţe Român. De aceea, 
se impune angajarea de specialişti pentru gestionarea acestor 
fonduri; 

- orientarea spre ecoeficienţă, prin achiziţionarea de noi tehnologii, 
dar şi modificarea comportamentului de consum al energiei; 

- sporirea investiţiilor în domeniul cercetării, dezvoltării, inovării, 
obiectivul de realizat fiind de 3% din PIB; 

- concentrarea instituţiilor care elaborează politici în sectorul de 
cercetare, dezvoltare, inovare; 

- luarea de măsuri care privesc îmbunătăţirea mediului de afaceri 
sunt legate de inovare: inovare în servicii, îmbunătăţirea 
infrastructurii în afaceri, a legislaţiei, a mediului necesar pentru 
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii. 
 
Concluzii 
 
Dacă cel mai important document al politicii inovării (Strategia 

Naţională pentru Cercetare, Dezvoltare, Inovare pentru 2007-2013),care 
stabileşte (încă insuficient din punctul nostru de vedere) principalele 
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obiective ale sectorului de cercetare, dezvoltare, inovare, pornind de la 
două direcţii principale de acţiune - dimensiunea internă, naţională, care 
are ca obiectiv întărirea performanţelor naţionale în domeniul cercetării-
dezvoltării-inovării, competitivitate economică; dimensiunea europeană şi 
internaţională, care trebuie să asigure convergenţa politicii naţionale în 
acest sector cu orientările europene în vederea integrării depline în Spaţiul 
European al Cercetării, reducând decalajul faţă de celelalte state membre 
ale Uniunii Europene – a fi respectat, sectorul de cercetare, dezvoltare, 
inovare ar avea şanse să redreseze România.9 
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AMVONUL. THE FIRST PRINTED JOURNAL IN 

BIHOR COUNTY 
 

AMVONUL. PRIMA REVISTĂ TIPĂRITĂ DIN JUDEŢUL 
BIHOR 

 
Rodica Irina DEAC 1 

 
Abstract 
In the XIX th century in Western Europe the press undergoes a extensive 

process of development, its social and political role amplifies. In this period the 
pubications reached an unprecedented boom in forms ever varied and distinctive 
frameworks. Due to the repressive legislation in the Austro-Hungarian monarchy, this 
phenomenon happens hardly at the end of the XIXth century. In Bihor the first paper 
was releasd in 1862. Between the years 1862 – 1918, come into existence in Bihor, 5 
Romanian periodicals and approximately 65 Hungarian periodicals. The first decade 
of this period is connected to the name of Hűgel Ottó,who founding successively, in less 
than ten years three Hungarian newspapers Bihar (1862), Nagyváradi Lapok (1868) 
and Nagyvárad (1870) and prints at his own printing house, the first Romanian 
periodical in Oradea, Amvonul (1868). 

 
Keywords 
newspapers, editor, censorship, subscription, printing house, Austro-

Hungarian monarchi. 
 
  

                                                 
1 Rodica Irina DEAC – Drd., Universitatea din Oradea 
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Înfiiţarrea unui ziar politic în Imperiul dualist, pentru românii din 
Transilvania, Crişana sau Banat, era o întreprindere anevoioasă, chiar la 
limita imposibilului. Societăţile culturale bihorene din epoca dualistă au 
avut câteva încercări publicistice, limitate, însă, la editarea unor almanahuri 
literare. Concretizarea cerinţei editării de publicaţii de  periodice a 
aparţinut unor persoane particulare, care-şi asumau toate riscurile şi 
responsabilităţile2. Aceeaşi este situaţia şi în cazul revistei bisericeşti 
Amvonul3, care apare (la 15 ianuarie 1868) ca rezultat al eforturilor 
teologului, poetului şi publicistului Iustin Popfiu4, acesta fiind proprietarul 
şi redactorul responsabil al revistei. 

În alegerea titlului revistei, teologul bihorean se pare că s-a inspirat 
din titlul unei rubrici importante a revistei bisericeşti vieneze Sionul 
românesc, redactat de către preotul-profesor Gregoriu Silaşi, revistă în care 
a publicat însuşi Iustin Popfiu un studiu despre Consacrarea episcopilor.  

Amvonul apărea de două ori pe lună. Primele cinci numere ale 
Amvonului sunt tipărite la Pesta, la tipografia lui Iuliu Noseda, iar începând 
cu numărul 6 (din 15 martie 1868), revista este editată la tipografia lui 
Hűgel Ottó5.  

Legat de posibilităţile de abonare, de pe frontispiciul periodicului 
primim următoarele informaţii: pretulu de prenumeratiune pentru Austria 
4 fl. pe anu; 2 fl. diumătate de anu, éraru Romania 1 galb. pe anulu întreg. 
Prenumeratiunile se facu la redactiorulu in Oradea-mare(Grosswardein) în 
Ungaria 6. Redactorul revistei ţintea un public cât mai numeros răspândit 
şi de o parte şi de alta a Carpaţilor. Pentru atragerea a cât mai mulţi 
prenumeranţi, Popfiu publică, în anul 1867, în revista Familia7 şi în Foaia 
Societăţi din Bucovina8, un program din care potenţialii cititori să afle care 
este scopul editării acestei foi. Potrivit acestui program, prin noua 
întreprindere literară9 a lui Popfiu se urmăreşte „a veni, după putinţă, întru 
ajutorul preoţilor români în împlinirea misiunii lor grele de luminătuire şi 

                                                 
2 Viorel, Faur, Cultura românilor din Bihor (1849-1918), Fundaţia Cele Trei Crişuri, Oradea, 
1992, p. 149 
3 Titlul complet Amvonulu. Foia basericesca pentru elaborate din sfer’a elocinţei sacre 
4 S-a născut pe  23 octombrie 1841 la Dijir, judeţul Bihor, a decedat la 27 martie 1882, în 
Leta Mare (azi Liteni) 
5 Amvonul, 1868, nr. 6, p. 165 
6 Ibnidem, nr.1, p. 1 
7 Au apărut anunţuri privind intenţia lui Iustin Popfiu de a publica o foaie bidericească cu  
titlul Amvonul  în numerele din 41, 43,47, şi 49 din 1867 ale Familia  
8 Vasile Vartolomei, Iustin Popfiu. La centenarul naşterii lui, Biblioteca „Tribuna Ardealului”, 
nr.6, Cluj, 1941, p.52 
9 Foaia Societăţii din Bucovina , 1867, nr 112, p. 311-312 
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fericituire a poporului prin propovăduirea Evangheliei lui Hristos”10. 
Amvonul a cunoscut o mare răspândire, peste 990 de exemplare, tiraj 
considerabil pentru o publicaţie românească la acea vreme. Însuşi Popfiu, 
referindu-se la sprijinul primit în întreprinderea sa, în numărul 4 al revistei, 
la rubrica poşta redacţiei Popfiu îi răspunde unui oarecare G.J. din 
Moftinu că recunoaşte faptul că o intreprindere atât de necesară clerului ca 
acesta nu va fi îndeajuns de sprijinită. Gugetu a-ţi face o plăcere sî 
mangaiare descoperindu-ţi ca numeru lui prenumerantilorunostri s’au 
ucîcatu la 990, si încă tot ne mai venu abonaminte”11.   

În opinia lui Vasile Vartolomei, succesul publicistic a lui Popfiu se 
datora şi faptului că foaia bisericească se adresa publicului şi preoţilor de 
ambele confesiuni deoarece, însuşi Popfiu în programul publicat în Foaia 
Societăţii. din Bucovina (în nr. 112 din 1867) se menţiona că:  „nu are nimic cu 
discuţii sublime dogmatice, ci numai cu predicarea divinului moral creştin care este 
acelaşi la ambele confesiuni”12. Popfiu preot greco-catolic  

Amvonul cuprindea predici, rubrici consacrate studiilor de teologie, 
misscelanee dedicate problemelor de cult şi poşta redacţiei. De asemenea, în 
cadrul foii erau publicate pagini cu noutăţi şi literatură. Sunt publicate 
poezii semnate de Iustin Popfiu, Iulian Grozescu, Elia Trăilă şi I.C. 
Fundescu, sau traduceri ale unor poezii franceze sau germane. 

Scopul13 foii este de a veni în ajutorul clerului prin publicarea de 
predici şi tratate ecleziastice astfel cum rezultă din programul redacţional: 
„Dar cum vomu face studiulu, cum vomu implini pregatirea poftita, deca nu vomu avé 
la mana isvorele necesarie, manualele ajutatorie?! Sî ce se fece ore la noi pana acum in 
privinti'a acest'a?! Nu voiu a spune, me temu se nu rosiescu de resultatulu pucinu. 

Sum dar convinsu, cà am intempinatu dorinti'a a totu clerulu 
romanu, incependu edarea acestei foie eclesiastice, cari avendu de a 
publicá cuventari sî tractate din sfer'a elocintiei sacre, deca p. o. cleru mi 
va intinde sî elu mana de ajutoriu la împlinirea operei întreprinse, a poté 
dá elocintiei sacre la romani acelu sboru, ce lu rechiama cu tonu 
imperativu misiunea maretia ce o avemu, sî înaintarea imbucuratoria, ce o 
feceramu in epoc'a mai noua, in tote ramurile literaturei natiunali.  

Observu numai cu privire la cuventarile publicande, cá nu le potu 
privi acele de operate, cari se le iee cineva înainte in or'a din urma, se le 
invetie de a rostulu, sî se le recite asiá. cum sunt, turmei sale. Nu mi-a 

                                                 
10 Apud Vasile Vartolomei, op.cit. p. 53 
11 Amvonul, 1868, nr. 4, p.  132 
12 Apud Vasile Vartolomei, op.cit. p. 56-57 
13 Amvonul, 1868, nr. 1, p. 5 
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fostu — nu mi pote fi scopulu, a dá — ca se me esprimu astfeliu 
vestmentu gata, ci a intinde numai ma- teri'a din care se-si croesca fiacare 
vestmentulu dupa starea, pro- ceperea, lipsele sî recetintiele ascultatoriloru 
sei. Preotulu, care nu se pregatesce cu consciintia la maretiulu actu, ce are 
de a-lu implini, care nu medita ensusi, sî inca multu sî aduncu asupra temei 
sale, acelea nu va binovesti neci odata cu acea ungere sufletească, cu acea 
convingere sî căldură a animei, cari singure sunt in stare a incoroná 
ostenelea cu resultatu favoritoriu”. 

Iustin Popfiu atrage atenţia cititorilor că aceste predici nu au 
menirea de a fi reproduse de către preoţi, ci ele trebuiesc privite ca utile 
instrumente, manuale ajutătoare prin care-şi pot construi predicile: „Se nu 
cerce dar nimene in cuvántarile publicând alta ceea ce vor se fia, adeca materialu, sî 
indreptariu, care nu are scopulu, a-i face de prisosu, ci numai de a-i usiora lucrarea 
propria”14. 

La rubricile Noutăţi şi Literariu, dedicate prezentării vieţii 
contemporane, au fost publicate consideraţii referitoare la noua ediţie 
ediţie a fabulelor  lui Al. Donici. Se mai întâlnesc în coloanele revistei 
însemnări despre V.A.Urechia, I Enăchescu, Albina Pindului şi Românul. 
Informaţiile despre realităţiile din România sunt fără îndoială, dovezi ale 
unităţii noastre culturale, care se adaugă la multiple alte manifestări ale 
sentimentului profund al apartenenţei la la această etnie şi spiritualitate15. 

O atenţie deosebită se acordă semnalării apariţiilor editoriale, 
bigrafiilorunor cărturari transilvăneni şi notelor despre acţiunile culturale a 
românilor. Sunt rememorate unele fapte pilduitoare al lui George Bariţiu, 
căruia i se  

Amvonul are o continuitate întreruptă, în primul an apare din 1 
ianuarie până în 31 decembrie 1867, dată la care Popfiu întrerupe apariţia 
revistei, pentru a se putea dedica altor activităţi editoriale. Publicarea 
revistei se reia în 1871. În acest al doilea an apar doar patru numere în 
intervalul 1 ianuarie - 28 februarie 1871, deoarece Iustin Popfiu se 
îmbolnăveşte, motiv care-l determină să suspende din nou publicarea 
revistei. Se reia publicarea foii de abia în anul 1881 (în intervalul 1 ianuarie-
15 aprilie 1881), dar de această dată Iustin Popfiu se vede nevoit să 
renunţe16 publicarea acesteia. 

                                                 
14 Ibidem, p. 5 
15 Viorel Faur, Cultura românilor din Bihor (1849-1918), Fundaţia Culturală „Cele Trei 
Crişuri”, Oradea, 1992, p. 150 
16 Vasile Vartolomei, op.cit., p. 52 
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Analizând tematica articolelor publicate, coroborat cu faptul că 
Iustin Popfiu nu s-a preocupat să publice, în revista sa, informaţii şi 
comentarii de natură politică, putem conchide că Amvonul a avut o 
orientare unilaterală, spre probleme de practici bisericeşti17.  

 
REFERENCES 

 
Amvonul, 
Faur, V., (1992) Cultura românilor din Bihor (1849-1918), Fundaţia Culturală 

„Cele Trei Crişuri”, Oradea,  
Vartolomei, V., (1941) Iustin Popfiu. La centenarul naşterii lui, Biblioteca 

„Tribuna Ardealului”, nr.6, Cluj,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Viorel Faur, op.cit., p. 151 

 
 

397



 
 
 
 
 



 
EUROPEAN  WASTE  MANAGEMENT  POLICY 

 
POLITICA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL 

MANAGEMENTULUI DEŞEURILOR 
  

Alexandru C. CONSTANTINESCU1 
 
Abstract 
European policy on waste management is based largely upon broad objectives 

centered around a „ waste hierarchy ”. The Sixth Environment Action Programmes 
(EAPs), Environment 2010: Our Future, Our Choice, identified waste and resources 
as one of the four priority areas for action. The Programme generally follows the waste 
hierarchy in the setting of objectives in terms of prevention, recycling and reuse. Various 
waste streams are identified for specific action and the idea of integrated product policy 
in reducing waste is emphasized. 

European law on waste management is based around Directives that lay down 
general principles, such as the setting up of licensing and inspection systems to ensure 
that the management of waste does not harm health and the environment. These general 
principles can be found in broad framework Directives on waste (2006/12/EC) and 
hazardous waste (91/689/EC). These general principles are complemented by more 
detailed legislation. 

 
Keywords 
waste, hazardous-waste, recycling,reuse and recovery, landfill 
 

                                                 
1 Alexandru C. CONSTANTINESCU – Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi 
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Introducere 
 
Având în vedere că problema deşeurilor constituie un domeniu 

foarte sensibil al protecţiei mediului, prin legislaţia specifică în materie se 
urmăreşte reglementarea juridică a activităţilor de gestionare a deşeurilor, 
în condiţiile ocrotirii sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului. 

Legislaţia naţională actuală privind deşeurile ţine cont de 
necesitatea compatibilizării ei cu cea a Uniunii Europene în domeniu, mai  
ales după adoptarea şi intrarea în vigoare a Directivei 2006/12/CE privind 
deşeurile, care a înlocuit Directiva-cadru  75/442/EEC, amendată prin 
Directiva 91/156/EEC.  

Articolul 1 precizează definiţia deşeului ca fiind “ orice substanţă 
sau obiect care aparţine categoriilor prevăzute în Anexa, pe care 
deţinătorul le îndepărtează, intenţionează sau este chemat să le 
îndepărteze. Conform Articolului 2, sunt excluşi din câmpul de aplicare a 
directivei efluenţii gazoşi , iar alte clase de deşeuri, ca apele uzate, deşeuri 
de mină şi cariere, anumite categorii de deşeuri agricole, sunt excluse dacă 
ele sunt deja reglementate de alte reglementări. Articolul 3 stabileşte 
ierarhia deşeurilor, solicitând măsuri adecvate de încurajare a prevenirii sau 
reducerii acestora şi recuperarea deşeurilor prin reciclare, refolosire sau 
recuperare, incluzând conversia deşeurilor în energie prin incinerare. 
Articolul 4 precizează obiectivele pentru un management sigur al 
deşeurilor, solicitând statelor membre UE să ia măsurile necesare care să 
garanteze ca deşeurile sunt recuperate sau eliminate fără a periclita 
sănătatea umană şi fără a folosi  procese şi metode care pot aduce atingere 
mediului. Articolul 5 stabileşte necesitatea unei capacităţi suficiente de 
îndepărtare a deşeurilor în UE, prin crearea unei reţele de instalaţii de 
eliminare care să se ocupe de deşeurile produse . Articolul 7 stipulează 
necesitatea ca planurile de management a deşeurilor să fie elaborate de 
autorităţile naţionale de mediu. 

Articolul 8 impune datoria ca numai operatorii autorizaţi să 
manipuleze deşeurile.Articolele 9 şi 10 impun autorizarea eliminării şi 
recuperării deşeurilor, prin autorizaţia de mediu. Articolul 14 impune 
existenţa unor înregistrări referitoare la natura deşeurilor, transportul şi 
tratarea lor. Conform  principiului „ poluatorul plăteşte”, costul eliminării 
deşeurilor trbuie să fie suportat de : a) deţinătorul lor care le predă unui 
colector, sau de producătorul produsului generator de deşeuri (Articolul 
15).  Anexa I stabileşte 16 categorii de deşeuri de la Q1 la Q16, Anexa IIA  
listează 15 operaţiuni de eliminare a deşeurilor , iar Anexa IIB enumeră 13 
operaţiuni de recuperare a deşeurilor. 
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Regimul juridic al deşeurilor toxice şi periculoase 
 
Directiva 91/689/CEE, care a înlocuit Directiva 78/391/CEE, se 

referă la deşeurile toxice şi periculoase, care datorită proprietăţilor lor au 
un regim special de reglementare.   Preambulul directivei stabileşte 
obiectivul actului normativ : pentru asigura o protecţie eficace a mediului 
este necesar un regim uniform de autorizare pentru firmele care 
depozitează sau tratează deşeuri toxice sau periculoase. Anexele I,II şi III 
ale directivei listează proprietăţile care determină includerea acestor clase 
de deşeuri în categoria celor periculoase. 

Statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru ca aceste 
deşeuri să fie inventariate şi identificate pe fiecare amplasament de 
deversare, pentru a se evita amestecarea lor cu alte deşeuri nepericuloase. 
In timpul operaţiunilor de colectare, transport şi stocare temporară, 
deşeurile sunt ambalate şi etichetate, iar orice transport sau transfer al lor 
trebuie să fie însoţit de un formular de identificare. 

Planurile de gestionare a deşeurilor periculoase sunt elaborate de 
către autorităţile competente, separat sau în contextul planului general de 
gestionare a deşeurilor. In caz de urgenţă statele trebuie să ia măsurile 
necesare pentru a evita orice ameninţare pentru populaţie ori pentru 
mediu, în context naţional sau transfrontalier. 

Sunt excluse de la acest regim special anumite categorii de deşeuri, 
cum sunt cele radioactive, explozivii, deşeurile de spital,etc., supuse 
reglementărilor comunitare specifice. Conform principiului „ poluatorul 
plăteşte” costul eliminării deşeurilor toxice şi periculoase trebuie suportat 
de deţinătorb (art.11). 

Referitor la controlul din partea CE asupra aplicării directivei, în 
afara căilor obişnuite, se prevede că la fiecare trei ani statele membre 
întocmesc un raport asupra situaţiei eliminării deşeurilor din această 
categorie pe care-l transmit Comisiei  şi care la rândul ei îl comunică altor 
state membre (art.16).  

 
Transferurile de deşeuri 
 
In domeniul transferurilor internaţionale de deşeuri , Uniunea 

Europeană a semnat Convenţia de la Basel 1 şi a aprobat Decizia OCDE 
din 30 martie 1992 privind controlul  

___________________ 
1 Convenţia adoptată la Conferinţa de la Basel din 20-22 martie 

1989, la care România a aderat prin Legea nr.6/1991circulaţiei  
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transfrontaliere a deşeurilor destinate valorificării. Directiva 91/156 şi 
Regulamentul 259/93 privind supravegherea şi controlul transferurilor de 
deşeuri către şi din Uniunea Europeană au completat cadrul legislativ. 

Cadrul juridic necesar aplicării directe de către România a actelor 
normative europene în acest domeniu a fost creat prin Hotărârea 
Guvernului nr.895/2006. 

Regulamentul 259/93 a fost înlocuit, în cepând din 12 iulie 2007 
cu  Regulamentul 1013/2006 privind transferul deşeurilor, care are ca 
obiect organizarea şi reglementarea supravegherii şi controlul 
transferurilor de deşeuri de aşa manieră încât să ţină cont de necesitatea de 
a prezerva şi ameliora calitatea mediului şi sănătatea umană şi de asemenea 
de favorizarea aplicării unitare a reglementărilor comunitare în domeniu.  

El stabileşte procedurile aplicabile transferului de deşeuri în 
funcţie de originea, destinaţia şi itinerariul transferului, de tipul de deşeuri 
transferate. 

Regulamentul se aplică transferurilor de deşeuri între statele 
membre în interiorul UE ori tranzitând prin ţări-terţe. Regulamentul 
operează cu definiţia noţiunii de „deşeu” dată de Directiva 2006/12/CE, 
iar în privinţa celei de „deşeuri peiculoase” apelează la Directiva 
91/689/CEE. 

Trasferul de deşeuri în interiorul Uniunii, tranzitând sau nu prin 
ţări terţe, sunt supuse procedurii de notificare scrisă prealabilă şi 
consimtământului scris prealabil. 

Cadrul instituţional intern pentru aplicarea directă a 
Regulamentului 1013/2006 a fost creat prin Hotărârea Guvernului 
nr.788/2007, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului 2013  privind transferul de deşeuri. 

Regulamentul se completează cu prevedrile Convenţiei de la Basel 
privind controlul transportului peste frontiere a deşeurilor periculoase şi al 
eliminării acestora (1989), la care România a aderat prin Legea nr.6/1991 
şi cele ale amendamentelor la Convenţia de la Basel, acceptate de România 
prin Legea nr.265/2002. De asemenea, la aplicarea procedurilor 
Regulamentului se iau în considerare perioadele de tranziţie obţinute de 
România pentru implementarea acestui act normativ, prevăzute în Anexa 
VII pct. 9 lit.b „Managementul deşeurilor” din Tratatul de aderare a 
României la UE, ratificat prin Legea nr.157/2005. Conform prevederilor 
art.53 din Regulament şi ale Convenţiei de la Basel, ca autorităţi 
competente pentru aplicarea actului normativ şi convenţiei au fost 
desemnate Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului (art.4). 
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Importul, exportul, tranzitul sau achiziţia intracomunitară pe 
teritoriul României se deşeuri, fără documentul de notificare şi de 
circulaţie, emise de autoritatea competentă constituie contravenţie. 

                                                                                                                         
Tatarea deşeurilor 
 
Pe lângă principiile generale statuate în Directiva-cadru privind 

deşeurile şi în cea privind deşeurile periculoase , un al doilea grup de 
directive europene se ocupă de metode de tratare a deşeurilor. De 
exemplu, Directiva cu privire la prevenirea şi controlul integrat al 
poluării(IPPC) reglementează tratarea deşeurilor (incluzând aici 
incinerarea şi depozitarea controlată) şi încurajează minimizarea producerii 
de deşeuri în cazul unor instalaţii industriale cu un grad de poluare 
seminificativ. 

Directiva 2000/76/EC privind incinerarea deşeurilor a înlocuit şi 
extins trei directive anterioare care se refereau la incinerarea deşeurilor 
municipale şi a celor toxice : 89/369/EEC, 89/429/EEC (deşeuri 
municipale) şi 94/67/EC (deşeuri toxice). Directiva are o aplicare generală 
atât în cazul incineratoarelor normale,cât şi în cazul celor în care 
incinerarea deşeurilor este folosită drept sursă de energie pentru 
producerea de căldură sau fabricarea cimentului ( co-incinerare) (art.1). 
Toate incineratoarele sunt subiecte ale autorizării de mediu, care impun 
tipul şi cantităţile de deşeuri ce pot fi tratate, capacitatea unităţii de 
incinerare sau co-incinerare, cât şi probele ce trebuiesc prelevate şi 
măsurătorile necesare (art. 4). Directiva pecizează timpul minim de ardere 
şi temperatura necesară arderii pentru a garanta completa ardere a deşeului 
(art.5). Sunt precizate în Anexele II şi V emisiile maxime admise în gazele 
de ardere a unor anumite substanţe : metale grele, dioxine, furani sau gaze 
cu efect de seră.        

Directiva 99/31/EC  are ca obiectiv principal armonizarea 
standardelor diferitelor state privind depozitarea controlată cu un accent 
special asupra standardelor de proiectare, operare si tratarea după 
terminarea depozitării. Ea intenţionează să acţioneze ca primul mare 
stimulent pentru recuperarea şi reciclarea deşeurilor. Cea mai mare parte a 
directivei prezintă obiectivele de reducere a cantităţii de deşeuri 
biodegradabile depuse în depozit, prin aceasta reducându-se cantitatea de 
gaz metan formată. Astfel, art.5 al Directivei reclamă ca cantitatea de 
materiale biodegradabile depusă în depozit să fie redusă în trei etape: cu 
25% în 2006, cu 50% în 2009 şi cu 65% în 2016 faţă de nivelul din 1995. 
In plus, faţă de aceste reduceri, Directiva: 
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- defineşte diferite categorii de deşeuri ( deşeu municipal, deşeu 
toxic şi periculos, deşeu non-toxic, deşeu inert) şi depozite 
controlate ( pentru deşeuri periculoase, nepericuloase şi pentru 
cele inerte) ( art.2 şi 4); 

- interzice depozitarea împreună a deşeurilor periculoase, 
nepericuloase şi inerte în acelaşi depozit şi interzice de asemenea 
depozitarea  deşeurilor lichide şi anvelopelor (art.5 şi 6); 

- introduce criterii de acceptare a deşeurilor la toate depozitele 
pentru a reduce riscurile şi solicită ca toate deşeurile să fie 
pretratate înaintea depozitării finale, incluzând aici sortarea şi 
compactarea lor (art.6); 

- solicită ca operatorul depozitului să-şi facă o asigurare financiară 
pentru întreţinerea şi închiderea finală a depozitului; 

- stabileşte standardele generale pentru toate depozitele controlate, 
incluzând colectarea lichidului de pe depozit („leachate”) şi analiza 
sa, controlul şi analiza gazelor de depozit (Anexa I ). In special , 
toate gazele de depozit trebuie folosite fie pentru a produce 
energie sau arse în atmosferă, însă în prezent acest lucru se petrece 
doar în cazul unui număr mic de depozite. 
Directiva 99/31/EC are un impact major asupra politicilor şi 

practicii curente în domeniu în ţările membre, inclusiv România.    
 
Regimul unor deşeuri speciale 
 
O serie de directive impun producătorilor responsabilitatea pentru 

anumite deşeuri, având drept scop prevenirea producerii unor tipuri 
speciale de deşeuri şi încurajarea reciclării, refolosirii şi recuperării lor. 
Prima dintre ele este Directiva 94/62/EC, care se ocupă de ambalaje şi 
deşeurile de ambalaje, urmată de  Directiva 2000/53/EC asupra 
gestionării vehiculelor uzate şi Directiva 2002/96/EC referitoare la 
deşeurile de materiale electrice şi electronice.  

Alte directive se referă la deşeuri care se cer reglementate în 
modalităţi specifice, cum sunt: 75/439/EEC pentru uleiuri uzate, 
91/157/EEC pentru baterii şi acumulatoare, 78/176/EEC pentru dioxid 
de titan, 96/59/EC pentru PCB-uri şi trifenili policlorinaţi. 
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Stadiul implementării directivelor referitoare la deşeuri în 
România 

 
In domeniul deşeurilor acquisul comunitar a fost transpus în 

totalitate. Astfel, au fost transpuse în legislaţia specifică referitoare la 
deşeuri şi substanţe chimice următoarele documente comunitare2: 

- Directiva-cadru privind deşeurile 75/442/EEC, amendată şi 
modificată prin Directiva 2006/12/CE, transpusă prin Legea 
nr.426/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.78/2000 privind regimul deşeurilor; 

- Directiva 99/31/EC privind depozitarea deşeurilor, transpusă prin 
H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor; 

- Directiva 91/157/EEC privind bateriile şi acumulatorii care 
conţin anumite substanţe periculoase ,transpusă prin H.G. 
nr.1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care 
conţin substanţe periculoase; 

- Directiva 96/59/EC privind eliminarea bifenililor şi trifenililor 
policloruraţi, transpusă prin H.G. nr.173/2000 pentru 
reglementarea gestionării şi controlului bifenililor policloruraţi şi 
altor compuşi similari; 

- Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor, transpusă 
prin H.G. nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor , completată 
şi modificată prin H.G. nr.268/2005; 

- Directiva 94/62/CE, modificată prin Directiva 2004/12/CE 
privind ambalajele şi  deşeurile de ambalaje, transpuse prin H.G. 
nr. 621/2005 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje ; 

- Directiva 75/439/CEE privind gestionarea uleiurilor uzate, 
transpusă prin H.G.nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor 
uzate ; 

- Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz , transpusă 
prin H.G. nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase 
din uz ; 

- Directiva 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice 
şi electronice şi Directiva 2002/95/EC privind restricţionarea 
utilizării anumitor substanţe periculoase din echipamentele 
electrice şi electronice, transpuse prin H.G.nr.448/2005 privind 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice ; 

- Directiva 87/216/CEE privind prevenirea,reducerea şi controlul 
poluării mediului cu azbest, transpusă prin H.G. nr.124/2003 
privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării cu azbest; 
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- Directiva nr.78/176/CEE privind deşeurile din industria 
dioxidului de titan, tran-spusă prin Ordinul comun al Ministrului 
mediului şi gospodăririi apelor şi Minis-trului ecoomiei şi 
comerţului nr.751/870/2004 privind gestionarea deseurilor din 
industria dioxidului de titan              2Daniela Marinescu, Tratat de 
dreptul mediului, Ediţia a IV-a, Ed.Univ.Juridic,2010,p.484-485 
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THE THIRD ARTICLE OF ECHR AND THE LEGAL 

PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF 
HUMAN RIGHTS 

 
APLICAREA ARTICOLULUI 3 AL CEDO ÎN 

JURISPRUDENŢA CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR 
OMULUI 

 
Roxana Alina PETRARU 

 
Abstract: 
Article 3 of the European Convention on Human Rights prohibits torture, 

and "inhuman or degrading treatment or punishment". There are no exceptions or 
limitations on this right. This provision usually applies, apart from torture, to cases of 
severe police violence and poor conditions in detention. The European Court of Human 
Rights has further held that this provision prohibits the extradition of a person to a 
foreign state if they are likely to be subjected there to torture. This article has been 
interpreted as prohibiting a state from extraditing an individual to another state if they 
are likely to suffer the death penalty. This article does not, however, on its own forbid a 
state from imposing the death penalty within its own territory. It imposes on a State 
both a negative and a positive obligation.  

In addition to the Convention, most Council of Europe states are also parties 
to the following treaties which all prohibit torture: the four 1949 Geneva Conventions, 
the 1966 UN International Covenant on Civil and Political Rights, Article 7: “No 
one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment”, the 1984 UN Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment, the 1987 European Convention for the 
Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment or Punishment. 
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Conform articolului 3 al Convenţiei Europene a Drepturilor 
Omului, „nimeni nu poate fi supus nici torturii, nici pedepselor sau 
tratamentelor inumane sau degradante1”. Această dispoziţie are ca scop 
apărarea integrităţii fizice şi morale a persoanei şi demnitatea sa. 
Interzicerea torturii a devenit un principiu general de drept internaţional, 
cu valoare de normă – jus cogens (normă imperativă). Acest drept întruneşte 
următoarele caractere: 

- drept intangibil, nu se permit limitări ale exercitării acestuia, nici în 
circumstanţele care pot pune în pericol suveranitatea naţională, 
ceea ce îl diferenţiază de alte drepturi protejate de Convenţie; 

- nu poate suporta derogări în temeiul art.15 referitor la derogările în caz 
de urgenţă; 

- este un drept absolut, care subzistă, indiferent de comportamentul 
victimei şi indiferent de infracţiunea pentru a cărei săvârşire este 
acuzată victima. 
Definirea noţiunilor din articolul 3 al Convenţiei europene s-a 

făcut pe cale jurisprudenţială. În cauza Irlanda c. Regatului Unit (1978), 
Curtea a diferenţiat cele trei noţiuni esenţiale ale articolului 3 după gradul 
de gravitate al tratamentelor sau pedepselor: 

tortura: tratament inuman aplicat intenţionat şi care provoacă 
suferinţe foarte grave şi foarte crude; cele trei elemente principale ale 
torturii sunt, deci, intensitatea suferinţei, intenţie şi scopul determinat. 

Pentru explicitarea noţiunii de tortură, Corneliu Bîrsan2 reia 
definiţia din Convenţia O.N.U.: “Orice act prin care se provoacă unei 
persoane, cu intenţie, o durere sau suferinţe puternice (intense) fizice sau 
psihice, în special cu scopul de a obţine de la ea sau de la o terţă persoană 
informaţii sau mărturii, de a o pedepsi pentru un act pe care ea sau o terţă 
persoană l-a comis, sau este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a 
face presiuni asupra ei, sau de a intimida sau a face presiuni asupra unei 
terţe persoane, sau pentru orice alt motiv întemeiat pe orice formă de 
discriminare, atunci când o asemenea durere sau suferinţă este provocată 
de un agent al autorităţii publice sau de orice persoană care acţionează cu 
titlul oficial ori la instigarea sa sau cu consimţământul ei expres sau tacit.” 
Aşadar, tortura poate fi deosebită de tratamentele umane sau degradante 
prin analiza intensităţii durerii şi a intenţiei. 

                                                 
1 Constituţia României prevede în art. 22 alin. (2): Nimeni nu poate fisupus torturii, nici 
pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradande 
2 Bîrsan, Corneliu, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, 
vol. I, Drepturi şi libertăţi, editura CH. BECK, 2005, p. 205 
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Curtea a constatat întrunirea elementelor constitutive ale torturii în 
mai multe situaţii, dintre care amintim: supunerea la „o spânzurătoare 
palestiniană” –complet dezbrăcat suspendat de braţe cu mâinile legate la 
spate (Aksoy c. Turciei (1996), violul în timpul arestului (Aydin c. Turciei 
(1997), lovirea cu sălbătăcie, târârea de păr, expunerea la un jet de urină 
(Selmouni c. Franţei (1999), supunerea la şocuri electrice, duşuri reci şi 
fierbinţi (Akkoç c. Turciei (2000). 

În cauza Bursuc c. României au fost considerate încălcări ale art. 3, 
violenţele exercitate de 5 poliţişti împotriva reclamantului, reţinut în 
vederea luării declaraţiilor cu privire la implicarea într-un scandal provocat 
într-un bar. Curtea a calificat drept acte de tortură – loviturile de o 
intensitate deosebită aplicate acestuia, lovituri care au provocat multiple 
echimoze şi un traumatism cranial cu edem cerebral cu consecinţe 
durabile. 

În legătură cu art. 3, a fost instituită o prezumţie, conform căreia, 
dacă o persoană care intră în stare de sănătate bună în custodia autorităţii 
statale, probează existenţa unei leziuni, se consideră că există o legătură de 
cauzalitate între aceste leziuni şi pretinsele rele tratamente aplicate de 
agenţii statului3. 

În situaţia în care statele nu furnizează dovezi plauzibile cu prvire 
la producerea leziunilor probate de reclamant, Curtea va reţine încălcarea 
art. 3, chiar dacă nu reuşeşte să stabilească, în mod clar, circumstanţele în 
care s-au desfăşurat evenimentele invocate. 

 
Tratamentul sau pedeapsa inumană: aplicarea unei 

suferinţe intense, fizice sau mintale. 
 
În ceea ce priveşte tratamentul inuman, deşi Curtea apreciează că 

acesta nu implică neapărat intenţia de a provoca suferinţă, practica reţine 
existenţa suferinţelor mentale sau fizice de o intensitate deosebită, cum ar 
fi: interogatoriile prin folosirea forţei, ameninţarea cu tortura, detenţia în 
condiţii inumane, etc. 

În cauza Irlanda c. Regatului Unit (1978) au fost considerate ca 
fiind tratamente inumane: forţarea deţinuţilor preventiv să rămână într-o 
poziţie obositoare fizic şi psihic (sprijiniţi doar în vârful picioarelor timp 
de câteva ore), punerea unui sac negru sau bleumarin peste capul 
deţinuţilor şi scoaterea acestuia doar în timpul interogatoriului, deţinerea 

                                                 
3 Selejan-Guţan, Bianca, Protecţia europeană a drepturilor omului, CH-BECK, 2008, p. 95 
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într-o încăpere în care se propaga un zgomot continuu şi asurzitor, 
privarea de somn, privarea de alimente şi băuturi. 

În cauza A. c. Regatului Unit (1998), Curtea a considerat că lipsa 
protecţiei oferite de dreptul englez reclamantului împotriva relelor 
tratamente aplicate de tatăl său vitreg constitua o încălcare a articolului 3; 
în cauza Z şi alţii c. Regatului Unit (2001), Curtea a asimilat cu o încălcare 
a articolului 3 faptul că autorităţile locale s-au abţinut de a lua măsuri 
protectoare adecvate într-un caz de gravă neglijenţă a torturilor aplicate 
copiilor maltrataţi de părinţii lor pe parcursul a mai multor ani. În aceste 
două cauze, autorităţile statului cunoşteau perfect condiţia reclamanţilor şi 
nu au acţionat eficient pentru a preveni urmărirea torturilor. 

tratament degradant: tratament care crează victimei sentimente de 
frică, nelinişte şi de inferioritate care umilesc, înjosesc şi frâng eventual 
rezistenţa sa fizică sau morală. 

În cauza Barbu Anghelescu c. României (2005), reclamantul a 
sesizat CEDO susţinând că a fost victima unor rele tratamente din partea 
poliţiştilor, cu ocazia unui control rutier. Curtea a constatat că acesta a 
suferit răni uşoare la nivelul gâtului care au necesitat, conform 
certificatului medico-legal, patru-cinci zile de îngrijiri medicale. Aceste 
leziuni nu au determinat consecinţe grave pe termen lung, drept pentru 
care Curtea a apreciat că actele incrimate constituie tratament degradant în 
temeiul art. 3 al Convenţiei. 

Datoria statului este de a veghea ca un deţinut să nu fi e supus 
unor rele tratamente interzise şi se extinde asupra obligaţiei positive de a 
proteja interesatul împotriva maltratărilor aplicate de către alţi deţinuţi4. 

În general, obligaţia statelor în acest domeniu este una negativă, de 
abţinere. Statele au însă şi o serie de obligaţii pozitive. În cauza Costello-
Roberts c. Regatului Unit (1993), Curtea a stabilit existenţa obligaţiei 
pozitive a statului de a asigura protecţia juridică a individului împotriva 
relelor tratamente aplicate de persoane private. În speţă era vorba de 
aplicarea pedepselor corporale în şcolile private. De această obligaţie 
pozitivă a statului se leagă şi obligaţia de a efectua investigaţii oficiale 
eficiente, sau de a acorda tatament medical. În cauza Pantea c. României, 
reclamantul a invocat faptul că a fost supus la  rele tratamente din partea 
colegilor din detenţie, Curtea a reţinut încălcarea art. 3, datorită faptului că 
autorităţilor le revenea obligaţia de a lua măsurile complete în vederea 
evitării materializării riscului lezării integrităţii fizice a reclamantului. 

                                                 
4 Petraru, Roxana Alina, Protecţia drepturilor fundamentale ale omului în jurisprudenţa 
CEDO, editura Lumen, 2009, pp. 25-35  
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Această obligaţie nu trebuie însă interpretată astfel încât să impună statelor 
o sarcină imposibilă de realizare (excesivă). Aceasta speţă a avut ecouri 
importante. Numărul incalcarilor Convenţiei şi gravitatea acestora, de 
către un stat care se considera aproape de adererarea la Uniunea 
Europeană a provocat reacţii diverse. Una dintre aceste reacţii, una chiar 
energică, i-a aparţinut legiuitorului roman, care a realizat modificări 
substanţiale ale legislaţiei noastre, din dorinţa de a evita repetarea unor 
asemenea condamnări împotriva statului român. Parlamentul României a 
adoptat legea 294 din 28/06/2004 privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Art. 3 
prevede că pedepsele se execută în condiţii care să asigure respectarea 
demnităţii umane. Art. 4 arată că se interzice supunerea oricarei persoane 
aflate în executarea pedepsei la tortură, la tratamente inumane sau 
degradante sau la alte tratamente. Încălcarea acestor prevederi se 
pedepseste potrivit legii penale5. 

În cauza Novolsselov c. Federaţiei Ruse din 2 iunie 2005, Curtea a 
constatat că, deşi unele aspecte privind condiţiile de viaţă din penitenciar 
sunt contestate de părţi, ambele părţi au recunoscut că într-o celulă de 42 
metri pătraţi erau deţinute uneori 51 de persoane, având la dispoziţie 28-
30 de paturi. Fiecare deţinut beneficia prin urmare de un spaţiu personal 
mai mic de un metru pătrat şi împărţea patul cu un codeţinut sau dormeau 
cu rândul. De asemenea, guvernul a recunoscut că ferestrele erau acoperite 
şi că reclamantul s-a îmbolnăvit în timpul detenţiei. Faptul că reclamantul 
a trebuit să trăiască, să doarmă şi să folosească toaletele într-o celulă 
ocupată de un număr atât de mare de deţinuţi depăşeşte nivelul de 
suferinţă inerent detenţiei, cauzând acestuia sentimente de teamă, nelinişte 
şi inferioritate umilitoare. Astfel, condiţiile de detenţie au fost apreciate de 
Curte ca depăşind nivelul acceptabil conform articolului 3. Faţă de 
argumentele guvernului conform cărora suprapopularea celulelor era 
determinată de cauze obiective, administratorii penitenciarului nefiind 
responsabili, Curtea a subliniat că, deşi existenţa unei intenţii de a umili 
victima este un element care se ia în considerare, absenţa unei asemenea 
intenţii nu exclude constatarea încălcării articolului 3. Chiar dacă 
administratorii penitenciarului nu sunt culpabili, din punctul de vedere al 
Convenţiei actele instituţiilor statului cad în răspunderea guvernului, în 
faţa Curţii ridicându-se problema răspunderii internaţionale a statelor. Prin 
urmare, articolul 3 a fost încălcat. 

                                                 
5 Vezi şi Ciucur, Lucian, Cazul Pantea împotriva României şi implicaţiile lui legislative, 
revista Themis, nr. 3/2005, p. 24-30 
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Asigurarea unor condiţii de detenţie minimale reprezintă o creaţie 
jurisprudenţială. Curtea a apreciat că art. 3 impune statelor obligaţia de a 
oferi oricărei persoane private de libertate condiţiile de detenţie care să 
asigure respectarea demnităţii umane, precum şi obligaţia de a lua măsurile 
concrete pentru ca executarea unei pedepse, sau starea de arest preventiv 
să nu atragă suferinţe psihice sau /şi fizice la un nivel superior celui pe 
care îl presupune în mod obişnuit o astfel de pedeapsă sau măsură6. 
Conform unei hotărâri CEDO, pronunţată la 25.01.2011, în cauza  
Elefteriadis c. României (cererea nr.  38427/05), autorităţile române nu au 
protejat sănătatea reclamantului, care a fost expus unui fumat pasiv în 
timpul detenţiei sale. Astfel, Curtea a hotărât, în unanimitate că a avut loc 
o încălcarea a articolului 3 al Convenţiei pentru că reclamantul a fost 
suspus fumatului pasiv atât în perioada detenţiei, cât şi în timpul 
transportului către judecătorii şi tribunale. 

A fost considerat contrar art. 3 şi comportamentul abuziv a 
agenţilor statului în cadrul controalelor sau raziilor efectuate de aceştia. 
Nu au fost considerate contrare art. 3: aplicarea unui tratament medical 
unui deţinut împotriva voinţei sale în măsura în care tratamentul 
corespunde principiilor de tratament general acceptate şi este aplicat 
pentru a prezerva starea de sănătate fizică/mintală a reclamantului, 
hrănirea forţată a unui deţinut dacă aceasta declarase că este în greva 
foamei. În cauza Dumitru Popescu c. României, Curtea a admis că 
folosirea forţei fizice de către organele de poliţie la arestarea unei persoane 
poate fi justificată prin necesitatea imobilizării acelei persoane, mai ales în 
situaţia în care persoana respectivă a opus rezistenţă. 

În ceea ce priveşte aprecierea gravităţii relelor tratamente, aceasta 
este relativă prin natura sa; ea depinde de un ansamblu de împrejurări 
specifice fiecărei speţe, cum ar fi durata tratamentului sau efectele sale 
psihice ori psihologice şi, în unele cazuri, de sexul, vârsta şi starea de 
sănătate a victimei. Atunci când o persoana este lipsită de libertate, 
folosirea forţei fizice, în condiţiile în care aceasta nu este determinată de 
comportamentul persoanei, aduce atingere demnităţii umane şi constituie, 
în principiu, o încălcare a dreptului garantat de art. 3 din Convenţie7. 

Incidenţa art. 3 asupra condiţiilor de detenţie. Cu privire la 
condiţiile de detenţie, fosta Comisie a decis că asigurarea unor plimbări 
persoanelor deţinute reprezintă o ameliorare a condiţiilor de detenţie. 

                                                 
6 Vezi cauza Kudlak c. Poloniei 
7 Vezi Bursuc c. România 
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Dacă starea de sănătate a unei persoane poate face din reţinere o situaţie 
deosebită 

În cauza Iambur c. România, Curtea a constatat că autorităţi ale 
statului au muşamalizat agresiuni asupra persoanelor aflate în detenţie. În 
cauză, Curtea a reţinut ca reclamantului i-a fost incălcat şi dreptul de a se 
adresa CEDO, drept garantat prin art. 24 al Convenţiei8. Prin hotărârea 
Ciorap c. Moldova, Curtea a precizat condiţiile în care o persoană care 
este în greva foamei poate fi alimentată forţat. În cauza amintită, CEDO a 
reţinut că a fost încălcat art. 3 din Convenţie în condiţiile în care 
alimentarea forţată s-a realizat prin legarea reclamantului cu cătuşe şi 
deschiderea gurii cu un obiect mecanic. 

În cauza Ayaz c. Turciei, petentul a fost reţinut de poliţie pe 
Aeroportul Atatürk din Istanbul, în data de 3 august 1993, fiind eliberat a 
doua zi. În perioada reţinerii, petentul a pretins că ar fi fost legat la ochi, 
tras de păr şi lovit în timp ce era interogat cu privire la identitatea şi 
antecedentele sale. De asemenea, petentul a pretins că a fost ţinut într-o 
celulă insalubră şi i s-au făcut avansuri de natură sexuală. În data de 6 
august 1993, petentul a fost examinat de un medic al Fundaţiei pentru 
Drepturile Omului din Istanbul, care a constatat răni superficiale la nivelul 
gambei piciorului stâng şi o echimoză de 2 cm/2 şi a notat că petentul 
acuză dureri abdominale. Câteva zile mai târziu, petentul a depus o 
plângere penală împotriva ofiţerilor de poliţie. Fiind examinat în cadrul 
Institutului medico-legal din Bakırköy, s-a constatat că prezintă excoriaţii, 
o echimoză de 2 cm/2 cm în zona femurală şi că acuză dureri în zona 
hipocondrului stâng, dureri de cap şi de dinţi. 

În urma ivestigaţiilor făcute de către comitetul administrativ 
prefectural, s-a concluzionat că petentul, a fost instigat de o organizaţie 
ilegală (Partidul Comunist din Kurdistan) pentru a acţiona cu scopul de a 
defăima poliţia. Consiliul a mai constat că au trecut două zile de la 
eliberarea petentului şi până la examinarea sa. În paralel cu ancheta 
judiciară, s-a desfăşurat şi cercetarea disciplinară cu privire la acuzaţiile 
aduse ofiţerilor de poliţie. Un comitet de 5 poliţişti inspectori a 
concluzionat că petentul şi-ar fi cauzat singur leziunile, înainte de a 
depune plângerea penală. În baza acestor cercetări Consiliul disciplinar 
departamental din Istanbul, constatând că nu au fost dovedite susţinerile 
petentului, a decis în iulie 1995, că nu este cazul să se aplice vreo 
sancţiune. Invocând art. 3 şi 13, Ayaz, s-a adresat cu o plângere CEDO. 
Curtea a concluzionat că elementele dosarului sunt suficiente pentru a face 

                                                 
8 Vezi şi Stoica c. România, şi Cobzaru c. România, Caliskan c. Turcia 
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credibile susţinerile petentului potrivit cărora ar fi fost supus unor 
tratamente inumane şi degradante, motiv pentru care a decis în 
unanimitate că a fost încălcat art. 3.  

În temeiul art. 41 din Convenţie, s-au acordat petentului daune 
interese în valoare de 5.000 Euro. 

În concluzie, dintre cazurile relevante ale Curţii în acest domeniu 
amintim hotărârile: McCann ş.a. c. Regatului Unit (1995),  Paul şi Audrey 
Edwards c. Regatului Unit (2002), Osman c. Regatului Unit (1998), 
Irlanda c. Regatului Unit (1978), Cipru c. Turciei (2001), Costello-Roberts 
c. Regatului Unit (1993),  Pruneanu c. Moldovei (2007),  Weiser c. Austriei 
(2007), Salah c. Olandei (2006), Labita c. Italiei (2000), Zyner Ozcan c. 
Turciei (2007), Kalashnikov c. Rusiei (2002), Ramirez Sanchez c. Franţei 
(2006),  Ciorap c. Moldovei (2007),  Boicenco c. Moldovei (2006), A c. 
Regatului Unit (1998), Pentiacova ş.a. c. Moldovei (2005), Price c. 
Regatului Unit (2001), Sawoniuk c. Regatului Unit (2001),  Soering c. 
Regatului Unit (1989).  
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Circumstanţele cauzei 
 
Prin sentinţa penală nr. 94/31 mai 2002, Tribunalul Militar 

Teritorial Bucureşti, a dispus, printre altele, condamnarea numitului T.P. la 
o pedeapsă de 1 an închisoare pentru infracţiunea de călcare de consemn, 
prevăzută de art. 333 al. 3 C.pen., executarea pedepsei fiind suspendată 
condiţionat. În fapt, s-a reţinut că la data de 04 mai 2001, T.P., poliţist de 
frontieră cu gradul de maior în cadrul Postului de Poliţie de Frontieră 
Stamora Moraviţa, nu a consemnat în timp ce era de serviciu, intrarea şi 
ieşirea din ţară a unor persoane. Hotărârea de condamnare a fost 
modificată de Curtea Militară de Apel, în urma admiterii apelului 
inculpatului T.P., fiind schimbată încadrarea juridică dată faptei săvârşită 
de acesta din infracţiunea prevăzută de art. 333 al. 3 C.pen. în infracţiunea 
prevăzută de art. 248 C.pen. pentru care a fost condamnat la 10 luni 
închisoare. Hotărârea Curţii Militare de Apel a rămas definitivă prin 
decizia penală nr. 6597/07 decembrie 2004 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie - Secţia Penală pronunţată în recursul formulat de inculpat, care a 
menţinut încadrarea juridică şi pedeapa aplicată, constatând însă că aceasta 
a fost graţiată condiţionat în baza art. 1 din Legea nr. 543/2002. 

La data de 01 august 2008, Tribunalul Militar Bucureşti a fost 
sesizat printr-o plângere formulată de condamnatul T.P. prin care acesta 
invoca faptul că este nevinovat, făcând şi o discuţie a probatoriului 
administrat în cursul procesului penal. În plângere se afirmă că cercetarea 
penală a fost numai o acţiune rău voitoare şi că s-a dispus condamnarea sa 
fără nici o vină, fiind neglijate cu bună ştiinţă unele probe care puteau 
duce la elucidarea cazului, astfel că a existat o încălcare a art. 6 din CEDO 
prin aceea că nu a beneficiat de un proces echitabil. Totodată, 
condamnatul arată că, în timpul efectuării urmăririi penale într-o altă 
cauză, „s-au descoperit elemente noi care au condus la concluzia că au 
existat elemente de fals" care au generat condamnarea sa. În sprijinul 
acestei susţineri, condamnatul a depus odată cu cererea de revizuire 
Rezoluţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Deta din data de 27 iulie 
2007 prin care mai mulţi învinuiţi, între care nu se află şi condamnatul, au 
fost scoşi de sub urmărire penală. În faţa instanţei, apărătorul ales al 
condamnatului a recalificat plângerea ca fiind cerere de revizuire a 
hotărârii de condamnare şi a invocat excepţia de necompetenţă a instanţei 
militare în a se pronunţa asupra cererii, condamnatul neavând calitatea de 
militar. Excepţia a fost admisă de Tribunalul Militar Bucureşti, prin 
sentinţa nr. 48/29 octombrie 2008, dispunându-se totodată declinarea de 
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competenţă în favoarea Judecătoriei Deta în baza disp. art. 35 al. 2 
C.pr.pen. rap. la art. 25, art. 26 şi art. 30 C.pr.pen. 

Judecătoria Deta, acceptând susţinerea conform căreia instanţa 
militară nu este competentă să judece cererea de revizuire a unui hotărâri 
pronunţate de ea cu privire la un condamnat ce are calitatea de civil, 
constatând că instanţa civilă egală în grad cu instanţa militară ce l-a 
condamnat pe petent este Tribunalul, şi-a declinat prin sentinţa penală nr. 
53/18 martie 2009, competenţa de soluţionare a cererii în favoarea 
Tribunalului Timiş. 

La data de 10 septembrie 2008, Tribunalul Militar Teritorial 
Bucureşti a fost sesizat cu o plângere identică cu cea anterior menţionată 
(acelaşi petent, aceeaşi hotărâre de condamnare, aceleaşi motive, aceleaşi 
număr de file). Ca şi în precedentul dosar petentul, prin acelaşi apărător 
ales, a calificat plângerea ea fiind cerere de revizuire şi a invocat excepţia 
lipsei de competenţă a instanţei militare în a o soluţiona, având în vedere 
calitatea de civil a poliţistului de frontieră. Şi de această dată excepţia a fost 
admisă, Tribunalul Militar Teritorial stabilind că în raport de persoana 
condamnatului şi de hotărârea a cărei revizuire se cere, competenţa de 
soluţionare a cererii i-ar reveni Tribunalului Timiş. În temeiul dispoziţiilor 
art. 401 C.pr.pen. cu referire la art. 35 al. 2 C.pr.pen. şi art. 45 al. 1 
C.pr.pen., cererea a fost trimisă Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, 
în vederea efectuării actelor de cercetare prealabile. 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, după verificarea 
susţinerilor condamnatului şi a înscrisurilor depuse la dosar, a înaintat 
Tribunalului Timiş cererea de revizuire a condamnatului T.P. împreună cu 
concluziile sale de respingere a cererii ca nefondată.  

Tribunalul Timiş - Secţia Penală a dispus conexarea celor două 
dosare având ca obiect cererile de revizuire identice ale petentului T.P. şi 
în baza art. 42 C.pr.pen. rap. la art. 39 C.pr.pen. şi cu aplic. art. 401 
C.pr.pen., a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cererii de 
revizuire a sentinţei penale nr. 94/31 mai 2002 a Tribunalului Militar 
Teritorial Bucureşti în favoarea acestei instanţe militare. Totodată, 
Tribunalul Timiş. în baza art. 43 al. 1, 2 C.pr.pen. a constatat existenţa 
unui conflict negativ de competenţă şi a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie în vederea soluţionării acestuia. 

Înalta Curte de Casaţie si Justiţie - Secţia Penală, prin încheierea nr. 
1401/29 iulie 2009, luând în examinare conflictul negativ de competenţă 
înregistrat între Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti, Judecătoria Deta şi 
Tribunalul Timiş a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei privind pe 
revizuentul T.P. în favoarea Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti căreia 
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i-a trimis dosarul. Instanţa supremă a avut în vedere că, potrivit 
modificărilor suferite de legislaţia procesual penală română, instanţele 
militare sunt necompetente să judece infracţiunile săvârşite de civili, 
statuând că în cazul admiterii cererii de revizuire, se va rediscuta 
competenţa de rejudecare a cauzei în raport cu noile dispoziţii 
procedurale. 

După primirea dosarului, prin sentinţa nr. 44/13 octombrie 2009, 
Tribunalul Militar Teritorial, văzând prevederile art. 397 - 399 C.pr.pen., a 
dispus trimiterea cererii de revizuire Parchetului pentru efectuarea 
cercetărilor prealabile. 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial, fără a face nici 
un act de cercetare în cauză şi ignorând hotărârea de regulator de 
competenţă pronunţată în cauză de instanţa supremă, a trimis Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Deta, dosarele cauzei împreună cu concluziile sale 
prin care apreciază că instanţa competentă să soluţioneze cererea de 
revizuire este Judecătoria Deta, motiv pentru care competenţa de a efectua 
actele de cercetare în cauză i-ar reveni Parchetului de pe lângă această 
instanţă. În motivarea acestui punct de vedere, parchetul militar a plecat 
de la principiul judecării civililor de către instanţele civile, consacrat în 
legislaţia procesual penală română ca urmare a Hotărârii din 21 septembrie 
2006 pronunţată de Europeană a Drepturilor Omului în cazul Maszni 
împotriva României, hotărâre prin care Curtea a statuat că în situaţia 
judecării civililor de către instanţele militare este încălcat art. 6 paragraful 1 
din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale. Parchetul militar a mai invocat şi faptul că 
norma de stabilire a instanţei competente să soluţioneze cererea de 
revizuire cuprinsă în art. 401 C.pr.pen. norma cadru care stabileşte dreptul 
comun în materie, este aplicabilă numai atâta timp cât printr-o regulă 
specială nu se prevede altfel, ori opţiunile jurisprudenţiale ale Curţii 
Europene a Drepturilor Omului, ce se regăsesc şi în sistemele de drept 
europene şi internaţionale, trebuie aplicate prioritar faţă de norma cadru, 
astfel că nu mai este aplicabilă nici interpretarea dată normei cadru de 
Înalta Curte de Casaţie si Justiţie prin Decizia nr. XXX din 09 octombrie 
2006. 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta, examinând dosarele cauzei 
şi hotărârile judecătoreşti pronunţate anterior, a constatat că în mod greşit 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial şi-a declinat competenţa 
de a efectua actele de cercetare în cauză întrucât el nu avea dreptul legal de 
a stabili care este instanţa competentă să judece cererea de revizuire, cât 
timp acest fapt era deja stabilit printr-o hotărâre definitivă, respectiv 
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Încheierea nr. 1401 din data de 29 iulie 2009 a Înaltei  Curţi de Casaţie şi 
Justiţie. În susţinerea acestui punct de vedere, s-a arătat că hotărârea de 
regulator de competenţă este obligatorie pentru instanţele la care se referă 
cât timp situaţia de fapt rămâne neschimbată, astfel că cererea de revizuire 
formulată de condamnatul T.P. este de competenţa Tribunalului Militar 
Teritorial. În aceste condiţii, actele de cercetare în cauză trebuiau să fie 
efectuate de către parchetul de pe lângă această instanţă, care nu mai avea 
posibilitatea legală să reitereze împrejurări care fuseseră analizate şi avute 
în vedere de instanţa supremă în momentul soluţionării conflictului de 
competenţă şi să dea acestora o altă interpretare, lispsind de eficienţă o 
hotărâre regulator de competenţă. 

Cu soluţionarea noului conflict de competenţă a fost sesizat 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie care, prin 
ordonanţa din 26 aprilie 2010, a stabilit competenţa de soluţionare a 
cauzei privind cererea de revizuire formulată de condamnatul T.P. în 
favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Deta. Parchetul general şi-a 
argumentat soluţia prin tendiinţa de excludere a competenţei instanţelor 
militare din domeniul penal atunci când este vorba despre judecarea 
civililor, tendinţă reflectată atât în jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, cât şi în alte prevederi internaţionale. Pe lângă 
hotărârea dată în Cauza Maszni împotriva României, a fost menţionat şi 
Raportul din 13.01.2006 al raportorului special al subcomisiei pentru 
promovarea şi protecţia drepturilor omului, referitor la „Chestiunea 
gestionarii justiţiei de către tribunalele militare", în cuprinsul acestuia fiind 
consacrată regula conform căreia instanţele militare trebuie, în principiu, 
să fie necompetente să judece civili, iar statul este obligat să vegheze ca 
civilii acuzaţi de o infracţiune penală, indiferent de natura sa, să fie judecaţi 
de tribunalele civile, precum şi  hotărârea Curţii Interamericane a 
Drepturilor Omului, adoptată în cauza Durând şi Ugerte împotriva Peru, 
care a statuat că instanţele militare trebuie să aibă competenţă limitată la 
personalul militar care a comis crime sau delicte cu ocazia exercitării 
îndatoririlor ce îi reveneau. Dată fiind prioritatea reglementărilor 
internaţionale, reglementată de art. 20 alin.2 din Constituţia României, 
parchetul general a decis că cererea de revizuire trebuie să fie soluţionată 
de o instanţă civilă – în speţă, Judecătoria Deta -  pentru că în caz contrar, 
rejudecarea cauzei, după admiterea în principiu a cererii de revizuire ar fi 
efectuată de o instanţă militară, chiar dacă persoana judecată este un civil, 
fapt care nu poate fi acceptat în lumina prevederilor anterior menţionate.  
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Normele juridice incidente 
 
Modul de interpretare a dispoziţiilor legii procesual penale de către 

parchetul de pe lângă instanţa supremă în prezenta cauză ni se pare 
discutabil şi ne oferă posibilitatea de a evidenţia atât regulile în raport de 
care se stabileşte competenţa în materia revizuirii penale, cât şi efectele de 
care se bucură sau ar trebui să se bucure o hotărâre dată în soluţionarea 
unui conflict de competenţă şi respectiv o hotărâre pronunţată în 
soluţionarea unui recurs în interesul legii. 

 
Competenţa în materia revizuirii 
 
Potrivit art. 401 C.pr.pen., competentă să judece cererea de 

revizuire este instanţa care a judecat cauza în primă instanţă. Textul de 
lege nu prevede vreo derogare de la această regulă pentru eventualitatea 
intervenirii vreunei modificări a normelor de competenţă, fapt întărit şi de 
o decizie dată în interesul legii de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie1, prin 
care aceasta a stabilit că instanţa competentă să soluţioneze cererea de 
revizuire este instanţa care a judecat cauza în primă instanţă, chiar dacă la 
momentul introducerii cererii, datorită modificărilor dispoziţiilor 
procesual penale, aceasta nu mai avea competenţa de a judeca fondul 
cauzei în primă instanţă. În motivarea deciziei sale, instanţa supremă a 
arătat că o altă interpretare a dispoziţiilor legale referitoare la competenţa 
de soluţionare a cererii de revizuire ar contraveni principiului activităţii 
legii procedurale în vigoare la momentul efectuării actului, respectiv a celei 
aplicabile la data pronunţării hotărârii împotriva căreia este îndreptată 
calea extraordinară de atac a revizuirii, precum şi caracterului acţiunii de 
revizuire de a fi o cale de atac de retractare. A considera altfel ar însemna 
să fie schimbată natura juridică de cale de atac de retractare a cererii de 
revizuire, menită să asigure exercitarea autocontrolului de către însăşi 
instanţa care s-a pronunţat asupra fondului procesului, ceea ce ar fi 
inadmisibil. 

Competenţa primei instanţe care a judecat cauza de a soluţiona 
cererea de revizuire se menţine şi în ipoteza în care soluţionarea în fond a 
cauzei s-a produs la instanţa de apel sau de recurs, exprimarea folosită de 
legiuitor fiind în această privinţă suficient de clară şi anume „instanţa care 
a judecat cauza în primă instanţă” şi nu „instanţa care a pronunţat 
hotărârea a cărei revizuire se cere”. 

                                                 
1 ICCJ, Decizia nr. XXX/09.10.2006, publicată în M. Of. nr. 725 din 26 octombrie 2007. 
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Determinarea procurorului competent să efectueze actele de 
cercetare prealabile judecării cererii de revizuire se realizează în baza 
aceloraşi reguli de competenţă. Dispoziţiile art. 397 al. 1 C.pr.pen. prevăd 
în acest sens, în deplină concordanţă cu prevederile art. 401, că cererea de 
revizuire se adresează procurorului de la parchetul de pe lângă instanţa 
care a judecat cauza în primă instanţă. Evident, competenţa rămâne 
dobândită procurorului chiar dacă la momentul depunerii cererii de 
revizuire, el nu ar mai avea competenţa de a efectua sau supraveghea 
urmărirea penală într-o cauză similară. Această interpretare rezultă atât din 
analiza textului art. 397 prin prisma argumentelor invocate cu ocazia 
admiterii recursului în interesul legii antemenţionat, cât şi din exigenţele 
principiului funcţionării parchetelor pe lângă instanţele judecătoreşti. 

În materia competenţei după calitatea persoanei sunt incidente şi 
dispoziţiile art. 40 al. 1 C.pr.pen., care prevăd că atunci când competenţa 
instanţei este determinată de calitatea inculpatului, instanţa rămâne 
competentă să judece chiar dacă inculpatul, după săvârşirea infracţiunii, nu 
mai are această calitate, în cazurile când fapta are legătură cu atribuţiile de 
serviciu ale făptuitorului şi când s-a dat o hotărâre în primă instanţă. 

  
Hotărârea regulator de competenţă 
 
Potrivit art. 43 al. 1 C.pr.pen., cînd două sau mai multe instanţe se 

recunosc competente a judeca aceeaşi cauză ori îşi declină competenţa, 
conflictul pozitiv sau negativ de competenţă se soluţionează de instanţa 
ierarhic superioară comună.  

Hotărârea prin care se soluţionează conflictul de competenţă, 
denumită de literatura de specialitate şi „regulator de competenţă”, este 
obligatorie pentru instanţa căreia i se trimite cauza spre judecare, aceasta 
neavând dreptul de a refuza judecarea cauzei sub motivul că nu este 
competentă2. Art. 43 al. 9 C.pr.pen. prevede totuşi, cu titlu de excepţie, că 
o nouă declinare a cauzei este posibilă atunci când în urma completării 
cercetării judecătoreşti, se stabileşte o nouă situaţie de fapt în raport de 
care se constată că fapta constituie o infracţiune dată prin lege în 
competenţa altei instanţe. Cât timp aceste condiţii cumulative nu sunt 
îndeplinite, hotărârea regulator de competenţă îşi păstrează caracterul 
obligatoriu pentru instanţa în favoarea căreia s-a stabilit competenţa. 

                                                 
2 Gr. Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Ediţia a 2-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 
2008, p. 341; T. Pop, Drept procesual penal, vol. II, Cluj, 1946, p. 224. 
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Deşi textul art. 43 al. 9 C.pr.pen., vorbind despre caracterul 
obligatoriu al hotărârii regulator de competenţă, se referă doar la instanţa 
în favoarea căreia s-a stabilit competenţa de a judeca, regulatorul de 
competenţă este obligatoriu şi pentru cealaltă instanţă implicată în conflict. 
Să luăm spre exemplu cazul unui conflict pozitiv de competenţă; dacă 
regulatorul de competenţă ar fi obligatoriu doar pentru instanţa căreia i s-a 
atribuit competenţa de soluţionare a cauzei, eficienţa sa juridică ar fi nulă, 
căci instanţa care a pierdut conflictul ar putea să continue judecata fără a 
ţine seama de cele hotărâte de instanţa superioară. Mai mult, caracterul 
obligatoriu nelimitat în vreun fel al hotărârii regulator de competenţă 
rezultă chiar din scopul urmărit de legiuitor prin reglementarea procedurii 
soluţionării conflictelor de competenţă, respectiv acela de a asigura 
judecarea şi soluţionarea cauzelor penale, scop care nu ar putea fi atins 
dacă instanţele şi-ar putea declina la infinit competenţa de a soluţiona 
cauze.  

Aceleaşi argumente, grevate pe sistemul de determinare a 
competenţei parchetelor potrivit căruia parchetele sunt competente să 
efectueze sau să supravegheze urmărirea penală în cauzele de competenţa 
instanţelor pe lângă care funcţionează, ne determină să apreciem că 
hotărârea regulator de competenţă are aceleaşi puteri şi acelaşi efecte şi 
faţă de parchetul ce funcţionează pe lângă instanţa stabilită ca fiind 
competentă, chiar dacă în cod nu există o dispoziţie expresă în această 
privinţă. 

Dispoziţiile care se aplică în materia examinată în faza de urmărire 
penală sunt grupate în art. 45 al. 6 C.pr.pen., potrivit căruia conflictul de 
competenţă între doi procurori se rezolvă de procurorul ierarhic superior 
comun acestora. Este de remarcat că nu există nicio dispoziţie care să facă 
vorbire de caracterul obligatoriu al ordonanţei procurorului ierarhic 
superior, însă acesta se deduce în baza principiului subordonării ierarhice 
care guvernează activitatea procurorilor, astfel că procurorii în conflict vor 
fi obligaţi să respecte cele decise de procurorul ierarhic superior. 

 
3. Forţa obligatorie a deciziilor pronunţate de instanţa 

supremă în interesul legii  
 
Potrivit art. 4142 al. 1 C.pr.pen. menirea recursului în interesul legii 

este aceea de a asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legilor penale şi 
de procedură penală pe întreg teritoriul ţării. Pronunţarea unei decizii în 
interesul legii presupune aşadar o activitatea de interpretare, de identificare 
şi stabilire a sensului unei dispoziţii legale prin coroborarea acesteia cu 
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celelalte dispoziţii legale aplicabile în materie şi cu principiile care 
guvernează dreptul substanţial sau procesual. Înalta Curte nu creează prin 
deciziile date în interesul legii, norme noi, chiar dacă cele hotărâte de ea 
au, din momentul publicării, putere de lege. Îndeplinindu-şi atribuţiile de 
interpretare a legilor, Înalta Curte nu se suprapune legiuitorului, ci, 
dimpotrivă, asigură realizarea scopului urmărit de legiuitor prin edictarea 
normei legale, arătând cum trebuie să fie interpretate anumite dispoziţii 
legale.  

Ca urmare, obiectul unei decizii pronunţate în interesul legii este 
acela de a oferi o interpretare unei dispoziţii legale, interpretare care este 
obligatorie, conform art. 4142 al. 3 C.pr.pen., pentru toate instanţele 
judecătoreşti. În mod surprinzător textul mai sus amintit nu face nici o 
menţiune cu privire la procuror sau cu privire la obligaţia acestora de a 
respecta dezlegările date problemelor de drept judecate de instanţa 
supremă prin hotărârile pronunţate în interesul legii. Omisiunea 
legiuitorului nu poate fi interpretată însă în sensul că procurorul nu ar fi 
obligat să interpreteze dispoziţiile legale în sensul celor statuate de instanţa 
supremă, fapt dovedit şi de proiectul Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor care include în sfera abaterilor disciplinare care pot fi comise 
atât de judecători cât şi de procurori nerespectarea deciziilor pronunţate de Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursurilor în interesul legii (art. 99 al. 1 
lit. a) în forma propusă de Proiect).  

Caracterul obligatoriu al deciziilor pronunţate în interesul legii nu 
este limitat în timp, el subzistând atâta timp cât subzistă şi problema de 
drept dezlegată. Pentru ca o decizie să rămână fără obiect e necesar ca 
textul pe care ea îl interpretează fie să fie abrogat, fie să fie modificat de 
aşa manieră încât dezlegarea dată de instanţa supremă să nu mai poată fi 
aplicabilă. 

 
 
Comentarii asupra interpretării şi aplicării legii în cauza 

de faţă 
 
În cauza suspusă analizei, T.P. a fost condamnat de către 

Tribunalul Militar Teritorial, instanţă competentă potrivit dispoziţiilor 
procesual penale în vigoare în anul 2002, având în vedere calitatea de 
militar a acestuia şi gradul de maior deţinut de acesta. Ca urmare, în 
conformitate cu prevederile art. 401 C.pr.pen. şi cu Decizia XXX/2006 a 
Î.C.C.J., instanţa competentă să soluţioneze cererea de revizuire formulată 
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de acesta era Tribunalul Militar Teritorial. Cu toate acestea, atât Tribunalul 
Militar Bucureşti, cât şi Tribunalul Militar Teritorial au ignorat caracterul 
obligatoriu al Deciziei nr. XXX/2006 pronunţate în interesul legii şi, în 
cursul anului 2008, şi-au declinat competenţa de soluţionare a cauzei în 
favoarea unor instanţe civile – Judecătoria Deta şi Tribunalul Timiş – 
motivându-şi hotărârea declinatorie prin modificarea normelor de 
competenţă relative la calitatea persoanei, deşi recursul în interesul legii 
fusese promovat şi admis tocmai pentru a preîntâmpina interpretarea 
eronată a dispoziţiilor art. 401 C.pr.pen. în condiţiile modificării normelor 
de competenţă. 

Instanţa supremă sesizată cu soluţionarea conflictului de 
competenţă ivit între instanţele civile şi cele militare, a adoptat o hotărâre 
în conformitate cu prevederile art. 401 C.pr.pen. şi cu Decizia XXX/2006 
a Î.C.C.J., stabilind competenţa de judecare a cauzei în favoarea 
Tribunalului Militar Teritorial. Argumentele în baza cărora instanţele 
militare s-au declarat necompetente să soluţioneze revizuirea formulată de 
T.P. şi care vizau necompetenţa instanţelor militare de a judeca civili în 
condiţiile în care C.E.D.O. statuase în cauza Maszni împotriva României, 
că în situaţia judecării civililor de către instanţele militare este încălcat art. 
6 paragraful 1 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale, au fost analizate de instanţa 
supremă, care le-a considerat neîntemeiate, arătând că doar în cazul 
admiterii cererii de revizuire, se va rediscuta competenţa de rejudecare a 
cauzei în raport cu noile dispoziţii procedurale. 

Dispoziţiile hotărârii regulator de competenţă - încheierea nr. 
1401/29 iulie 2009 – au fost respectate de Tribunalul Militar Teritorial 
care a luat măsuri în vederea judecării cererii, dispunând trimiterea cererii 
de revizuire Parchetului pentru efectuarea cercetărilor prealabile 
menţionate de art. 399 C.pr.pen. Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar 
Teritorial nu s-a considerat însă obligat să respecte nici hotărârea regulator 
de competenţă, nici decizia nr. XXX/2006 pronunţată în interesul legii, 
nici sentinţa nr. 44/13 octombrie 2009 prin care Tribunalul Militar 
Teritorial i-a trimis dosarele cauzei în vederea audierii revizuentului şi 
formulării unor concluzii cu privire la cererea de revizuire formulată de 
T.P. Dimpotrivă, acest parchet, fără a efectua nici un act de cercetare în 
cauză, şi-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea unui 
parchet civil, Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta, în baza argumentelor 
care fuseseră anterior folosite şi de instanţa militară pentru motivarea 
declinării. Aşa cum am arătat şi în prima parte a lucrării, motivarea 
parchetului militar s-a întemeiat tot pe Hotărârea C.E.DO. în cauza 
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Maszni împotriva României, în condiţiile în care instanţa supremă 
cunoştea această hotărâre care datează din 21 septembrie 2006, chiar şi în 
momentul pronunţării Deciziei nr. XXX/2006, respectiv în data de 09 
octombrie 2006; cu atât mai mult, la momentul adoptării hotărârii 
regulator de competenţă, instanţa supremă a şi stabilit că principiul 
interzicerii judecării civililor de către instanţele militare va începe să 
opereze din momentul în care cererea de revizuire se va admite în 
principiu, trecându-se la rejudecarea cauzei. Practic, parchetul militar a pus 
în discuţie competenţa instanţei care l-a sesizat, a stabilit că aceasta este 
necompetentă şi a trimis dosarele cauzei unui alt parchet, urmând ca 
acesta să sesizeze o altă instanţă (în speţă Judecătoria Deta) cu privire la 
care instanţa supremă statuase deja că nu este competentă să procedeze la 
judecarea cauzei.  

Poziţia adoptată de către parchetul militar şi dezavuată de 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta care a declanşat un nou conflict de 
competenţă, a fost susţinută de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie care a decis că actele de cercetare prealabile judecării 
cererii de revizuire sunt de competenţă acestui din urmă parchet, 
fundamentându-şi decizia pe Hotărârea C.E.DO. în cauza Maszni 
împotriva României. Ca şi parchetul militar, parchetul general a ignorat 
faptul că în cauza Maszni împotriva României, un civil a fost judecat de o 
instanţă militară pentru o infracţiune privind regimul circulaţiei rutiere, pe 
când în cauza în care a fost pronunţată hotărârea a cărei revizuire se cere a 
fost condamnată o persoană care avea la data comiterii faptei calitatea de 
militar pentru o infracţiune comisă în legătură cu atribuţiile sale de militar, 
astfel că situaţia juridică a celor două cauze era complet diferită. 

Parchetul General şi-a motivat punctul de vedere prin prioritatea 
aplicării reglementărilor internaţionale, apreciind la rândul său că nu este 
ţinut de cele decise prin hotărârea regulator de competenţă din anul 2009. 
În motivarea ordonanţei regulator de competenţă, s-a făcut referire şi la 
Raportul din 13 ianuarie 2006 (tot anterior Deciziei XXX/2006) al 
raportorului special al subcomisiei pentru promovarea şi protecţia 
drepturilor omului, referitor la „Chestiunea gestionarii justiţiei de către 
tribunalele militare", arătându-se că în cuprinsul acestuia este consacrată 
regula conform căreia instanţele militare trebuie, în principiu, să fie 
necompetente să judece civili3. Din examinarea cuprinsului raportului 
invocat rezultă că regula lipsei de competenţă a instanţelor militare asupra 

                                                 
3 În fapt, motivarea este preluată din cuprinsul Hotărârii C.E.D.O. în cauza Maszni 
contra României, pct. 48. 
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cauzelor în care sunt implicaţi civili este stabilită „de principiu”, astfel că 
ea comportă şi excepţii în anumite situaţii determinate. În ordonanţa 
regulator de competenţă nu există însă niciun argument de natură să arate 
că în speţa de faţă se aplică regula generală şi nu se poate considera că 
suntem în prezenţa unei situaţii în care o instanţă militară este competentă 
să se pronunţe asupra unei cereri formulate de un civil condamnat pe 
timpul cât era militar.  

Mai mult, potrivit art. 20 al. 1 din Constituţia României, 
reglementările internaţionale au prioritate  în situaţia în care există 
neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile 
fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne. În 
cauza de faţă însă nu a existat nicio neconcordanţă, căci instanţei militare i 
s-a atribuit prin hotărârea regulator de competenţă a Î.C.C.J. numai 
dreptul de a soluţiona cererea de revizuire, nu şi dreptul de a rejudeca 
fondul cauzei, după admiterea în principiu a revizuirii. Concret, Tribunalul 
Militar Teritorial trebuia doar să stabilească, pe baza actelor de cercetare 
efectuate de parchetul militar corespunzător şi pe baza probelor aduse de 
către revizuient, dacă faptele şi împrejurări invocate ca fiind noi au fost 
cunoscute de Tribunal la momentul adoptării hotărârii a cărei revizuire se 
cere sau nu.  

Nerespectarea hotărârii regulator de competenţă nu a condus în 
cauza suspusă analizei decât la întârzierea soluţionării cererii de revizuire, 
dosarele cauzei plimbându-se între instanţe şi parchete pe parcursul a mai 
bine de 2 ani. Modul de soluţionare a conflictului de competenţă ivit între 
parchete a obligat  Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta să procedeze 
conform art. 399 al. 5 C.pr.pen. la sesizarea Judecătoriei Deta în vederea 
soluţionării cererii de revizuire formulate de T.P. Seria declinărilor de 
competenţă nu s-a oprit, căci Judecătoria Deta a dispus prin sentinţa 
penală nr. 503 din 20 octombrie 2010, declinarea de competenţă în 
favoarea  Tribunalului Militar Teritorial, în conformitate cu dispoziţiile 
hotărârii regulator de competenţă pronunţate de Î.C.C.J. în data de 29 iulie 
2009 care, aşa cum am explicat anterior, erau obligatorii pentru toate 
instanţele implicate în acel conflict, implicit şi pentru Judecătoria Deta. 
Aşadar, cererea de revizuire a ajuns din nou, după 2 ani, pe rolul 
Tribunalului Militar Teritorial. În ce măsură poate fi considerat acest 
termen inutil scurs ca fiind rezonabil în accepţiunea pe care acest termen a 
primit-o în jurisprudenţa C.E.D.O., rămâne de discutat. Culpa în scurgerea 
sterilă a acestui termen revine tuturor celor care au ignorat prevederile 
legale şi au încercat să ofere şi să impună un anume mod de interpretare al 
hotărârii din cauza Maszni contra României, fără să observe măcar că în 
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cuprinsul aceleiaşi hotărâri, la pct. 44, se prevede că „ nu ar trebui să se 
susţină că Convenţia exclude absolut competenţa tribunalelor militare 
pentru a cunoaşte cauzele ce implică civili. Cu toate acestea, existenţa unei 
asemenea competenţe ar trebui să facă obiectul unei examinări extrem de 
riguroase”.  
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Introduction 
 
Welcomed in October 2010 as a major opportunity for re-

launching the long waited list of infrastructure projects of both national 
and local importance, the Law on Public-Private Partnership (enacted 
under no. 178/2010 and further referred to as the “PPP Law”) is still 
presented, almost one year after its enactment, as a solution for future 
projects. The enactment of PPP Law was followed by mid-December 
2010 by the publication of the methodological norms for its application 
(approved by the Government Decision no. 1239/2010 further referred 
to as the “Methodological Norms”) and by March 2011 by a 
Government-approved list of projects to be completed by using these 
regulations. On April 21, 2011 the PPP Law was amended by Emergency 
Government Ordinance no. 39/2011, mostly to reflect certain procedural 
provisions meant to ensure compliance with the general procurement 
principles stated in the Public Sector Directive (Directive 2004/18/EC of the 
European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of 
procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public 
service contracts, Official Journal L 134, 30.04.2004), as further transposed in 
the Romanian law by the Emergency Government Ordinance no. 
34/2006 concerning the award of public supply contracts, of public works 
concession contracts and of services concession contracts. Since then, 
periodic changes are made to the projects’ list, not only by adding major 
national interest projects, but also smaller projects envisaged by the local 
public authorities.  

Yet, to our knowledge, up to date (September 2011), no private 
partner selection procedure for such project was made public. The 
enthusiasm of public authorities in respect of the PPP Law, which seemed 
to announce an outburst of projects in various domains, received a silent 
replica from both potential investors and potential financiers.  

As one of the major issues and challenges of a PPP project is 
structuring an appropriate financing, such task is significantly more 
difficult in the actual context of credit and liquidity crisis, including the 
problems generated by the sovereign debts crisis, which entailed a serious 
reduction in the public funds financing (György, Câmpeanu, 2011, p. 119). 
Consequently, one may expect that designing the financing structure of a 
PPP project is a major component of its overall construction and 
exploitation mechanism.  

Considering the “classic” choice between the principal options for 
debt finance of the PPP projects, i.e. bank loans and bonds (Marty, Trosa, 
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Voisin, 2006, p. 70 et seq), we will attempt an analysis of the current 
availability of such financing options under the Romanian PPP Law. 
Notwithstanding the vagueness of the legal provisions, we believe both 
options may be followed and even combined when structuring the 
financing of a PPP project, although the potential success of a bond 
issuance would largely depend on provision of a state or local guarantee 
for such debt. 

 
Legal definition of financier – possible interpretations  
 
One of the most obscure and therefore difficult to interpret 

definitions provided by the PPP Law is that of the “financier” (art. 4 lett. 
n), being “a natural or a legal person that makes available to the project 
company the financial means necessary for their participation to the 
public-private project.” Beyond the general terms of this definition, 
several particular questions may further arise. 

First, the utility of such definition is to be questioned. The term 
“financier” as such is not used within the text of the PPP Law 
(Gherghina, Raţiu, 2011, p. 103). Formally, a defined term that is not 
further used becomes irrelevant for the understanding of the text, as it 
lacks any interpretative value. Still, we believe a secondary value for such 
definition may be revealed, meaning a value of interpretation other than 
that of instrument for clarity. In this case, although not used as such 
within the text of the PPP Law, the definition may be used for better 
describing the financing obligations assumed by the private partner. 

This secondary value brings in the second question, concerning 
the relation between the “financier”, as the person or the persons 
providing at least some partial financing and the “private partner”, the 
person on which the PPP Law distributes the burden of providing 
financing to the project company. According to the legal definition in art. 
4 lett. e1, the private partner is the private investor who signed a public-
private partnership contract, whilst the private investor is defined (in art. 4 
lett. e) as “any legal person or association of legal persons, Romanian or 
foreign, which expressed an interest in attending the procurement 
procedure and is willing to ensure financing for one or more phases of a 
public-private partnership project.” It is to be noticed that the definition 
of the private investor, whilst describing in fact any bidder attending a 
PPP procurement procedure, refers to a specific characteristic, namely its 
willingness to ensure financing.  
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Such direct link between the private partner(s) or the sponsor(s) 
(as shareholders to the private partner, if the latter is a special purpose 
company) to the project and the financing of the project is backed and 
emphasized by other texts in the PPP Law, such as article 2, casting the 
general statement that “the aim of this law is to regulate the initiation and 
completion of public-private partnership projects for public works in various activity 
sectors, with private financing” or article 3(2) par. b), stating that “the project’s 
financing modality is private”. More specific references to private financing of 
the PPP projects are contained in the Methodological Norms, with article 
2(1) stating that the public-private partnership project is “made entirely with 
private financial resources” and article 31(2) providing that “in all cases the 
financing obligation is transferred to the private investor”.  

Still, given the effects and interpretation of the texts in the 
Methodological Norms are subordinated, as secondary legislation, to 
those in the PPP Law, as primary legislation, the latter will have priority 
and will draw the line for defining investor’s obligation to provide 
financing to the project. In any case, such obligation or its extent will not 
be based on the texts in Methodological Norms, which are merely meant 
to organize and provide the details for application of the primary 
legislation texts, but on those in the PPP Law. 

 
Private partner’s financing obligation 
 
The analysis of these texts referring to the financing of the PPP 

projects, comprised both in the PPP Law and the Methodological Norms, 
raises two questions: first, will the financing of the project be entirely 
private, or public funds may be used alongside? and second: which is the 
nature, and consequently, the extent, of the private partner’s financing 
obligation? Does it imply an obligation to provide equity (cash 
contribution, as per the terminology of the Romanian company law) or 
quasi-equity (shareholder’s loans) and/or to ensure the overall financing 
of the project, i.e. to make all necessary arrangements for providing the 
project company with the funds for completing the project? 

The answer to the first question, concerning the potential 
implication of public funds in PPP projects, is hard to be found directly in 
the texts of the PPP Law, as any literal interpretation may be confusing 
due to the vagueness of such texts. In fact, the drafting of the legal texts 
seems to suggest that the lawmaker was not very interested in answering 
this question, or at least the issues addressed by the relevant texts referring 
to the financing of the project are completely different. Given that, the 
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absence of an explicit legal statement that excludes any implication of 
public funds from PPP projects may have intrinsic interpretative value.  

As the international practice of such projects, including the 
experience registered in Member States of the European Union, provides 
for the possibility of using public funds, via grants, lending or public 
guarantees, any contrary option of the Romanian law would have had to 
be explicit. Moreover, since the outburst of the financial crisis, one of the 
remedial actions envisaged for mitigating its negative impact on the PPP 
projects was expanding the existing forms of making available public 
funds to such projects. These measures even took an institutional form, 
such as the Infrastructure Finance Unit of the UK Treasury, created in 
2009 for advancing public loans on commercial terms to PPP (Private 
Finance Initiative) projects, alongside commercial and multilateral lenders. 
Another debt instrument was organized in France as part of a crisis 
mitigation policy, by setting aside a EUR 8 billion loan facility 
administered by the Caisse des Dépôts and funded from the saving 
accounts (fonds d’épargne). Starting 2009, several European states – France, 
Belgium (Flanders), Portugal, Spain - have put in place state guarantee 
schemes for priority PPP projects. 

Also, the European Commission has developed together with the 
European Investment Bank (EIB) financial instruments designed for 
credit enhancement. Such instruments apply if difficulties are encountered 
when establishing the financing structure of the project. The most visible 
example is the Loan Guarantee for TEN-T projects (LGTT), which was 
set up in 2008 and works like a loan guarantee provided via the EIB to 
lenders providing stand-by facilities to the project company for the early 
period of operation, after the construction completion. The mechanism 
aims to support transport infrastructure projects having revenue-risk to 
obtain financing at lower rates, as it transfers important elements of the 
demand risk. 

Several grants are available from the European Commission for 
projects of European importance, such as trans-European transport 
networks, environment, and competitivity. Funds may be provided also by 
the EU to PPP projects by means of Structural Funds grants made to the 
public sector entity that is the public partner within the project and 
further made available to the project company, provided the EU rules, 
mainly those concerning public procurement and state aid are complied 
with. Alongside such direct grants that may cover a certain portion of the 
project costs, a special instrument named JESSICA was put in place by 
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the European Commission and the EIB, that can provide financing to 
PPP projects in the form of loans, equity or guarantees. 

Given this context that valorizes the public support offered to 
PPP projects by various means – from direct loans to guarantees of 
different grades – as a measure able to mitigate the negative impact of the 
global financial crisis on the financing structure of such projects, it would 
be hard to find reasonable arguments for formally including a complete 
ban on use of public funds in the Romanian PPP Law. A significant side 
effect of any such limitative and extreme interpretation of the legal texts 
would be the impossibility of the Romanian public authorities to use 
European funds for PPP projects, as such funds are directed to public 
authorities that may be further allowed to make them available to the 
project company.  

In all cases, over such sensible issue there should be no 
interpretation effort at all, as any option of the lawmaker in this respect 
should be clearly expressed by the relevant legal texts. Considering the 
current status of the text, we believe that their most appropriate 
interpretation is in the sense of limiting the direct use of public funds for 
funding construction costs. This conclusion is the result of a mere literal 
interpretation (Gherghina, Raţiu, 2011 p. 90) that still leaves enough room 
for using public funds in supporting PPP projects via direct financing or 
public guarantees. 

The current sovereign debt crisis and the subsequent (envisaged) 
deficit and debt reduction measures shall most probably act as a further 
limitation at least to direct use of public funds for financing major 
projects. Nevertheless, the benefits of engaging significant public works 
cannot be neglected, as well as the risk balancing that is specific for the 
PPP projects. A coherent risk structuring shall have to be reflected in a 
specific, adapted to circumstances, dimensioning of the financial impact 
of the risks undertaken by the public authorities. Most probably, direct 
use of public funds will be organized around grants from EU funds, 
including national co-financing, but public guarantees, both direct and 
indirect, will be the usual form of using public money for enhancing credit 
to PPP projects. 

As for the second question proposed for this analysis, it refers to 
the nature and the extent of the private partners’ obligation as concerns 
the financing of the project. Once assuming that public funds may be 
used in various forms for a PPP project, but not for covering construction 
costs, the consequence derived from this interpretation of the legal texts is 
that such public financial support will also be ancillary to the private 
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financing. The state will provide funds only for covering certain financial 
gaps within the financing structure of the project or will support the 
structuring of the private financing by issuing guarantees or other types of 
contractual undertakings (Lignières, 2005, p. 243 et seq).  

The main portion of funds for the project will be provided by the 
private partner (Pârvu, Voicu-Olteanu, 2009, p. 191), and such role within 
a PPP project is indirectly deriving from various legal texts in the PPP 
Law and in the Methodological Norms. As described above, the legal 
definitions of “public-private project” and of “private investor” refer to an 
obligation or at least the willingness of the investor to provide or to 
obtain financing for the project. As the private partner and the public 
authority (as public partners) will be the only shareholders of the project 
company, their respective quotas from the share capital shall be 
determined by their respective contributions (art. 27 lett. f of the PPP 
Law). 

When describing the five types of PPP contracts, starting from the 
extent of the private partner’s undertakings, the relevant texts in the 
Methodological Norms (art. 15 to 31, especially art. 16 (2), 19 (2), 22 (2), 
25 (2), 28 (2)) state that, on a regular basis, the private partner shall hold a 
majority stake. Although the legal texts are silent in this respect, such 
majority stake will most likely result from a financial contribution to the 
company’s share capital. This may mean that indirectly, the legal texts are 
thus providing for an equity contribution of the private partner that will 
have to be higher than that of the public partner. 

In addition to such equity financing, the private partner will be 
entitled to provide shareholder’s loans to the project company (quasi-
equity) and will have to ensure the main portion of the financing to the 
project, presumably by following one of the two major choices available: 
bank loans or financing by bonds issued on the capital market. Although 
historically bank debt was preferred to bonds in most states as a source of 
financing PPP projects, a significant place was retained for bond financing 
in the United Kingdom. Since the start of the Private Finance Initiative 
programs, bonds were issued on large scale for financing major projects, 
becoming even the dominant solution in the United Kingdom in the last 
decade prior to the financial crisis. Since 2008 no bonds have been issued 
to finance UK PPP projects. 
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Financing solutions: bank loans and bonds 
 
The financial crisis has impeded on the availability of both 

financing solutions. The bank loans for PPP projects were significantly 
affected by the liquidity problems the banking market is generally facing. 
A recent survey conducted by EPEC has indicated that the bank market 
for PPPs may have shrunk by over 50% in 2009 compared to previous 
years. The role of the capital market in financing the PPP projects was 
also severely diminished following the downgrading in November 2009 of 
the financial guarantees (insurance) companies (the so-called 
“monolines”) that issued financial guarantees for the bonds of the project 
company. 

Before the crisis, the choice between bank debt and bonds 
financing was based on several elements that included a comparison of 
costs (interest rates, other costs associated to the financing, such as 
commitment fees for undisbursed credit facilities or negative carry for 
funds obtained from bonds issuance before their actual use in the project, 
costs related to bond issuance or to loan arrangements, hedging costs, 
prepayment or refinancing costs etc.) and risks (certainty of financing, 
deliverability, refinancing risk, inflation risks, control of decisions within 
the project etc.). In general terms, it was assumed that bond financing was 
less flexible than bank financing, but could be less expensive in terms of 
financing costs and eliminated the refinancing risk by providing financing 
over longer terms than banks. 

Currently, bank financing to a PPP project will not generally cover 
the entire term of the project, but much smaller terms, usually up to 7-10 
years, thus implying a (even repeated) refinancing operation at the end of 
the initial maturity and a subsequent refinancing risk. Such risk has usually 
been divided between the public and the private partners generally with 
the public partner accepting to cover the additional costs generated by 
refinancing and the private partner assuming the risk of failure to 
refinance and subsequent termination of the project. In case the 
refinancing operation generates gains due to lower costs of the new 
financing, these are usually shared by the partners as agreed in the PPP 
contract. 

Subsequent to the difficulties related to reduced liquidity and 
increased financing costs, it may be quite difficult for bidders in an award 
procedure organized for a PPP project to structure and present as part of 
their bid a fully committed financing package. Before the credit crisis, the 
significant funds needed for financing large projects were usually provided 
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through syndicated loans (Lyonnet du Moutier, 2006, p. 202 et seq), with a 
limited number of banks underwriting the loan for the entire project and 
the entitlement to further co-opt additional banks in the syndicate. Most 
PPP projects were funded in the last two years through “club deals”, 
whereby each lending bank undertakes it will not transfer its participation.  

Given the constraints of the market, the obligation to provide 
funds that the lenders are willing to assume is generally subject to 
conditions precedent, which may come against the requests related to the 
financing of the project inserted by the public authority in the award 
procedure documentation. Also, when including in the award 
documentation strict requirements relating to the financing structure 
proposed by the bidders, the public authority has to consider the relative 
limited number of potential financiers available to all potential bidders and 
therefore, considering the additional market limitations described above, 
the increased difficulty for bidders to provide long-term fully committed 
offers at least in terms of financing structure, especially for large projects 
which require significant financing. 

Considering such constraints, the latest years’ practice has moved 
from definitive financial offers to conducting a preliminary offer review 
procedure, with an uncommitted (merely intentional) financial component 
and then allowing the preferred bidder to access the banking market, 
under the control of the public authority. This approach is generally 
named “post preferred-bidder book-building”, “competitive book-
building” or “funding competition” and implies that once it is selected 
after the review of all elements of its offer, the preferred bidder may 
access the existing funding market, including lenders that previously 
expressed an intention to finance other (unsuccessful) bidders, under 
close control by the public authority. The downside of this approach is 
related to the absence of real incentives for the preferred bidder to obtain 
better terms than its initial offer as well as of the power for the public 
authority to force such improvement of financing terms. The potential 
risk of litigation by rejected bidders and the risk of further changes 
required by the preferred bidder as a consequence of available financing 
terms obtaining during the book-building stage are also to be considered 
by the public authority. 
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The role of public sector support in bond financing of 
PPP projects 

 
Current difficulties in accessing capital markets 
 
Recent analyses that have described the difficulties with which the 

bond financing of the PPP projects is currently faced are also proposing 
certain measures for addressing them and thus reviving the use of the 
capital market as an alternative financing model to bank financing 
especially for large PPP projects. Amongst such measures, a special place 
is reserved to those that may be undertaken by the public sector, as, in the 
words of one of these papers, “it stands to lose the most from the absence 
of an active financing market for PPPs, as it implies a shortage of funds to 
deliver their key infrastructure and a lack of competition in the finance 
markets, leading to high prices and monopoly positions for banks”.  

For supporting funds’ accession from the capital markets for PPP 
projects, public policies have not only to allow for direct public support 
measures, as public guarantees for bonds issued by the project company 
or fiscal incentives, but also for adequate procurement procedures, 
designed to allow bonds to compete with bank loans. 

Significant initiatives for enhancing access to capital markets as a 
new source of funds for financing PPP projects are currently developed at 
both EU and national levels. The European Commission has launched 
public consultation for the Europe 2020 Project Bond Initiative, whose 
declared objective is to attract private sector financing for specific projects 
(mainly infrastructure) by using the mechanism of the capital markets. The 
public support provided by this Project Bond Initiative may take the form 
of a subordinated debt or of a EIB-issued guarantee, any of them being 
meant to reduce the risks assumed by the bondholders and increase the 
rating of the bonds issued by the project company. Such credit support is 
expected to amount to a maximum of 20% of the project company’s 
obligations under its bonds, as the initiative aims to create a mechanism 
allowing projects to be financed entirely by bonds. 

A French initiative envisages the creation of a fund which will 
issue long-term bonds for the financing of specific PPP projects (Fonds 
Commun de Titrisation). Such financing raised on the capital markets will be 
used to refinance the bank loans that financed the construction phase of 
the project. This means the all risks during the construction will remain 
with the banks. For the operation phase, the bonds will be guaranteed 
with the portion of the service charge due by the public authority to the 
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project company that is not depending on the performance by the latter. 
Such mechanism is expected to eliminate the refinancing risk associated 
with the bank loans for the construction phase of the project, and thus 
reduce their costs for the project, and also to attract new funding sources 
from the private sector by enabling a sovereign debt rating for the bonds 
issued by this fund and guaranteed by a payment obligation of the public 
sector (as an implicit public guarantee).  

The common element of these initiatives for reviving the role of 
the capital markets in the financing of the PPP projects is the presence of 
a public guarantee, which is aimed to reduce the risks of holders of the 
bonds issued by the project company. The public sector is thus regarded 
as a “catalyst” for re-starting the capital markets mechanism for financing 
PPP projects, either by bond issuance or by private placements of bonds 
(Lyonnet du Moutier, 2006, p. 210 et seq.). 

 
Public support by public guarantees under Romanian law. 

State aid and statistical treatment 
 
Within this status of the current and potential sources of funds for 

major projects, the Romanian PPP Law provides for merely general 
solutions, with scarce and almost irrelevant references to the financing 
structure of these projects. A potential acceptance of a bond issuance by 
the project company, as a financing method for the project, may be 
derived from the legal definition of the financier in the PPP Law, which 
includes in this category both natural and legal persons. A general 
potential is thus generated especially by the explicit reference to “natural 
persons”, which is more likely to refer to potential bondholders rather 
than to “classic” money lenders.  

Once this potential is created, allowing in principle total or only 
partial financing of a PPP project by issuance of bonds by the project 
company, the real issue, before its success on the capital market, will be its 
insertion in the procurement procedure for the selection of the private 
partner. Before analyzing the procedural changes that may be entailed by 
this type of financing method, a practical overview of the current capital 
markets, as described in various analyses, leads to the conclusion that the 
success of a bond issuance by the project company is almost necessary 
linked to it being backed by a financial guarantee or any other guarantee 
having similar effects. In the current economic and financial environment, 
a major role is expected to be played by guarantees issued by the state or 
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by local authorities, any of them acting as public partners in such projects, 
therefore having a direct interest in supporting their financing.  

Public guarantees may be issued by the state either on an 
individual project basis, in the form of letters of guarantee issued by the 
Ministry of Public Finances, in accordance with the provisions in the 
Emergency Government Ordinance no. 64/2007 regarding public debt, as 
further amended, and its subsequent regulations, or within the frame of a 
guarantee scheme, administered by a public institution or by a public 
undertaking, such as the Romanian EximBank. Local public authorities 
are also entitled to issue guarantees according to the Law no. 273/2006 
regarding local public finances, as amended, provided they are for the 
purpose of supporting public investments. 

When issuing such public guarantees, specific attention is to be 
paid to compliance with the rules regarding state aid, as detailed in the 
Commission Notice on the application of articles 87 and 88 of the EC 
Treaty to State aid in the form of guarantees (2008/C 155/02). When 
describing the applicability domain of article 87(1) of the EC Treaty, art. 
2(1) of the Commission Notice makes some clear statements regarding 
the implication of public resources by means of risk undertaking by public 
authorities and the existence of a potential implication of such resources 
irrespective of any payment made by the issuer under such guarantee. The 
third paragraph of this article 2(1) states that “In order to avoid any 
doubts, the notion of State resources should thus be clarified as regards 
State guarantees. The benefit of a State guarantee is that the risk 
associated with the guarantee is carried by the State. Such risk-carrying by 
the State should normally be remunerated by an appropriate premium. 
Where the State forgoes all or part of such a premium, there is both a 
benefit for the undertaking and a drain on the resources of the State. 
Thus, even if it turns out that no payments are ever made by the State 
under a guarantee, there may nevertheless be State aid under Article 87(1) 
of the Treaty. The aid is granted at the moment when the guarantee is 
given, not when the guarantee is invoked nor when payments are made 
under the terms of the guarantee. Whether or not a guarantee constitutes 
State aid, and, if so, what the amount of that State aid may be, must be 
assessed at the moment when the guarantee is given.” 

Moreover, a public guarantee, whether individual or issued within 
a guarantee scheme, shall be qualified as a state aid only if it provides an 
advantage to its beneficiary, the Commission Notice referring expressly to 
the application of the "market economy investor principle" (Colson, 
Idoux, 2008, p. 294) when assessing the existence and extent of such 
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advantage, as this standard of the decision that would be made by a 
private investor operating in a market economy was formulated and 
justified by the Court of Justice in its jurisprudence (such as Case C-
482/99, France v Commission (Stardust) 2002). The Commission Notice 
lists the conditions ruling out the existence of aid, for both individual 
guarantees and guarantee schemes. Amongst these conditions, a 
maximum guarantee coverage of 80% of the outstanding loan or other 
financial obligation, but this limit shall not be applicable for guarantees 
covering debt securities, as defined by article 2(1)(b) of Directive 
2004/109/EC of the European Parliament and of the Council of 15 
December 2004 on the harmonization of transparency requirements in 
relation to information about issuers whose securities are admitted to 
trading on a regulated market and amending Directive 2001/34/EC (OJ L 
390, 31.12.2004, p. 38), as such Directive was last amended by Directive 
2008/22/EC (OJ L 76, 19.3.2008, p. 50).  

This means that any public guarantees issued for securing bonds 
of the project company within a PPP project will not be subject to the 
80% limit and will be able to secure the full value of the obligations 
assumed thereunder, without having such full coverage leading to the 
identification of a state aid element. 

Another important condition for the absence of a state aid 
element qualification within the structure of a public guarantee refers to 
the payment by its beneficiary of a market-oriented price (premium) to the 
issuer of the guarantee (articles 3.2(d) for individual guarantees and 3.4(d) 
for guarantee schemes). A project company whose bonds are secured by a 
public guarantee will have to pay an adequate premium, calculated based 
on market indicators, for benefiting from such security that enhances the 
rating of its bonds and thus the chances of a successful financial closing 
for the project. 

Besides ensuring the absence of the state-aid element or its 
compatibility with the common market (Craig, de Búrca, 2008, p. 1110), 
the structuring of a bond issuance secured by public guarantees has to 
consider the potential effect that such guarantee may have on the debt 
and deficit treatment of the project assets. According to the accounting 
rules in the European System of Accounts (ESA rules, in their latest 1995 
form, further referred to as “ESA95”), as approved by Council Regulation 
no. 2223/1996 and detailed by the Eurostat Manual on Government 
Deficit and Debt (its 2010 version), any risk-undertaking by the public 
sector that changes the balance of project risks may trigger the treatment 
of the project assets as government assets, further considered for the 
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calculation of government debt and deficit values. Under article 104 of the 
EC Treaty, the Member States have to comply with budgetary discipline 
in terms of deficit and public debt, whose ratios to GDP have to be kept 
under the reference values of 3% and 60% respectively. In the actual 
context when Member States envisage stricter rules and even enforcement 
procedures and penalties in case the above ratios are exceeded, it is 
important for any government to take appropriate decisions that would 
keep its deficit and debt under the thresholds.  

Therefore, the structuring of public support to PPP projects in a 
manner allowing the project assets to be recorded as “non-government 
assets”, whose value is not considered for calculation of public debt and 
deficit, becomes a significant element of the overall design of the project. 

 
Potential adjustments to the procurement procedure  
 
Once the above described conditions are verified and the project 

details inserted in the “attached document” prepared by the public partner 
based on the pre-feasibility study or, as the case may be, on the 
substantiation (feasibility) study prepared for the intended project allows 
for bond financing, at least as an alternative to bank loans, certain 
adjustments may be considered for the procurement procedure.  

If the financing structure is pre-designed by the public authority, 
and it includes at least a bond element, if not full financing on the capital 
markets, then the public authority will maintain its choice amongst open 
tender and competitive dialogue as procurement procedures.  

In the absence of such pre-designed financing structure, which will 
probably define most projects at least in the actual context of the financial 
crisis, the proposal of alternative structures for ensuring the financial close 
of the project will be a core element of the bids. This will mean that the 
most appropriate procurement procedure for such projects will be the 
competitive dialogue, leaving certain freedom to the bidders for designing 
what they believe to be the appropriate financing for their technical and 
commercial offer.  

Amongst the procurement procedure rules listed by both the PPP 
Law and the Methodological Norms, none prevents the public authority 
from structuring the bid on uncommitted financial offers. Article 18(13) 
of the PPP Law states that the evaluation and negotiation criteria have to 
include at least the total cost of the bid, alongside other criteria. Of 
course, such total cost of the bid will have to be built by taking into 
consideration the debt financing costs. 
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Notwithstanding the “most economically advantageous offer” 
award criteria imposed by art.18(10) of the PPP Law, the bids evaluation 
may be based on various criteria, excluding those related to the debt 
financing of the project, but possibly including the equity and quasi-equity 
financing that may be made available by each bidder. At this point, the 
public authority may consider expressing its support or other public 
authority’s support for a bond financing of at least a portion of the 
project, thus allowing bidders to build their offers accordingly, by 
calculating the costs associated with the financing structure proposed 
within their offers. 

Once the preferred bidder is selected on the basis of an 
uncommitted offer, it will further obtain binding financial offers under the 
control and supervision of the public authority. This post-award financial 
structuring may be constructed as a debt funding competition, requiring 
the selected bidder to organize a competitive procedure for selecting the 
financiers with the declared purpose of obtaining the best financing terms 
possible. Post-preferred bidder “book-building” may also be allowed, thus 
leading to a financing structure whereby may become lenders to the 
preferred bidder credit institutions that have supported another bid. 

 
Conclusions 
 
Public-private partnerships may be used for completing major 

works of national and local interest, being a viable alternative to public 
funds investments. This mechanism is still valued in Europe, as within the 
first semester of 2011 a number of 47 PPP transactions reached financial 
close having a total value of EUR 9.7 billion. More than half of these 
projects are to be completed in the transport sector, but a very active 
sector was also education (schools). When analyzing possible financing 
solutions for PPP projects, several elements are to be considered under 
the Romanian PPP Law combined with the international practice of this 
type of projects.  

First, the vagueness of the texts in the PPP Law and the 
Methodological Norms addressing the financing issue is to be overpassed 
by new, improved, legal texts or at least by commonly accepted 
interpretation in line with the recommendations from EPEC and the 
international best practice. In our opinion, such interpretation should 
follow two consecutive levels: a general level given by the recognition of 
potential implication of public funds in the financing structure of PPP 
projects and a more specific level describing the forms of such 
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implication. If the general principle of allowing the use of public funds in 
PPP projects is accepted, subject to the rules concerning state aid and 
debt and deficit statistic treatment, then the structuring of the forms for 
such use becomes a matter of legal and financial detail.  

Second, the opportunity and efficiency of using public funds for 
supporting a specific project is to be analyzed in the initial stages of 
project preparation by the public authority. In case of a positive answer, 
the form of such use of public funds has to be structured in the most 
adequate manner, therefore public authorities need substantial input from 
qualified advisors.  

Third, public support for PPP projects should be addressed to all 
potential financing structures, including access of bonds issued by the 
project company to capital markets. To allow bond financing competing 
with bank debt and address the current liquidity problems caused by the 
financial crisis, certain adjustments should be made to the procurement 
procedures for the selection of the private partner, ensuring the choice of 
the best available financial structure for the project.  
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Abstract 
 
The current regulations concerning the issuance of municipal guarantees are 

both unclear and limitative, therefore restricting their use by the local public authorities 
as an effective support measure for public investments of local interest. Whilst focusing 
on procedural issues and on the financial limits to the ability of local authorities to 
undertake public debt obligations, the law seems to define in a restrictive manner the 
potential beneficiaries of municipal guarantees, that excludes the concessionaires of 
public works, public assets or public services, the delegated administrators of utilities an 
the project companies operating a public-private partnership project. A redrafting of 
such texts to extend the list of beneficiaries of municipal guarantees to such companies 
would give local public authorities a significant instrument for supporting investment 
projects. 
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1. Preliminary considerations. Sovereign debt and generally public debt 
have probably never been so much close to the centre of the public 
attention as in the current context of the financial and economic crisis. If 
we extend the analysis beyond their financial aspects and the proposed 
solutions and focus on the legal texts regulating the undertaking and the 
performance of public debt obligations, it may appear that such legal texts 
are quite far from the sharp clarity one would expect for such subject. 
Where regulations should leave no place for divergent interpretations, 
whilst giving expression to transparently assumed public policies, vague 
provisions seem to allow a limited action domain for local public 
authorities when undertaking public debt obligations. 

The architecture of the Romanian legal system addressing public 
debt is also divided into a visible part and one which is less visible, if not 
hidden, in the sense that there is no common opinion of the legal 
literature as concerns its existence and characteristics. The visible part 
comprises specific regulations concerning public debt, i.e. Emergency 
Government Ordinance no. 64/2007 regarding public debt (hereinafter 
referred to as “the Public Debt Law”) and specific provisions regarding 
public debt assumed by administrative-territorial units included in the Law 
no. 273/2006 regarding local public finances (hereinafter referred to as 
“the Local Public Finances Law”). Both types of specific regulations – 
those of general application in the Public Debt Law as well as those 
included in the Local Public Finances Law – are integrated within the 
greater domain of public law. But the less visible part of the legal system 
regulating public debt is outside the field of public law, in the outer space 
of private law. The application of private law rules to public debt 
obligations is built on the idea that such obligations assumed by public law 
legal persons, as the state or the administrative-territorial units, either by 
loans or other types of financing or by guarantees, shall be similar in 
nature to those assumed under the same type of contracts by private 
persons. Consequently, the Civil Code rules on obligations and 
guarantees, on loans or credit facility agreements, shall be the general level 
of regulations applicable to public debt obligations, the Public Debt Law 
shall be the special regulation applicable to all types of public debt (thus 
being what may be called a first level of specificity) and the Local Public 
Finances Law shall be the special regulation applicable to local public debt 
(as a second level of specificity).  

This study aims to analyse the consequences of the current form 
of the legal text regulating the municipal guarantees by emphasising the 
unreasonable limitations imposed on the possibility of local public 
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authorities to efficiently use such instrument in various domains of local 
interest (for a special example, Pârvu, Ungureanu et alii, 2011, p. 203). 

 
2. Beneficiaries of municipal guarantees. Unlike the Public Debt Law, 

the Public Finances Law does not include a legal definition for the 
beneficiary of the guarantee, but defines the „local guarantee” as being the 
obligation assumed by a local public authority, as guarantor, to pay when 
due the unpaid obligations of the beneficiary of the guarantee or of the 
subordinated economic operators or public services, within the limits 
provided by the law.  

The definition fails to provide a clear design of the legal concepts 
it addresses, requiring interpretation and even corrections. One of the 
inadequacies in the definition is related to the issuer itself, i.e. the debtor 
of the obligation arising under the guarantee, which is referred to as “local 
public authority”. A regrettable confusion is made between the legal person 
assuming the obligation, which is clearly the administrative-territorial unit, 
and the authorities entitled to make decisions at the local administrative 
level, generally named local public authorities. It is, most probably, an 
integrative reflex derived from the general theory of administrative acts, 
which assumes that they are issued, amongst others, by the local public 
authorities when exercising their powers conferred by law (Apostol Tofan, 
2004, pp. 4-5). Given the quasi-general qualification of contracts entered 
by public entities as being administrative contracts (Săraru, 2009, p. 75 et 
seq.), therefore becoming part of the greater family of administrative acts, 
the reference to the same issuer/party – the local public authorities – is 
somehow explained, but, in our opinion, not justified. Unlike the 
unilateral administrative acts issued by the local public authorities 
according to their powers granted by law, the contracts entered at the 
local level should have as a party the legal person, as the effects of such 
contracts shall arise within their patrimony. The local public authorities 
shall exercise their powers by making the appropriate decisions related to 
the contract’s closing, performance or termination, as the case may be.  

But the main element which remains unclear in this definition 
relates to the identification of potential beneficiaries of the municipal 
guarantees. When analysing the enumeration of potential beneficiaries of 
municipal guarantees in the legal definition of the “local guarantee”, it seems 
to provide for three distinct types of such beneficiaries. The first would be 
a type identified in general terms, as the “beneficiary of the guarantee”, to 
include all possible beneficiaries of such public guarantees under 
applicable regulations, i.e. those of general tenure in the Public Debt Law 
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as well as those of special application in the Local Public Finances Law. In 
addition to this general type of beneficiaries, the legal text adds two 
specific types that may be collectively referred to as public entities 
subordinated to the local public authority, namely public companies 
(named “economic operators” in the legal text) and public services, both 
subordinated to the issuer of the guarantee. This general denomination of 
“economic operator” was included by art. 8 of the Law no. 71/2011 
regarding the application of the Law no. 287/2009 regarding the civil code 
within the broader term “professional”, as part of the new Civil code’s 
idea of uniform regulation of all private law institutions. 

Certain connections with the general legal context have to be 
restored, in our opinion, at least for the elements of this definition which 
draw the limits of using public guarantees by local authorities. One of 
these elements requiring connection with more specific legal terms is the 
subordination described by such legal definition. From both economic 
and legal perspectives, public companies, deemed to be private law legal 
persons, are under the control of the local public authorities, with the 
respective administrative-territorial unit (village, city or county) being the 
main or sole shareholder. Subordination describes rather, in administrative 
hierarchy terms, the situation of a public authority that is not autonomous 
but merely under the administrative authority of another public law legal 
person.  

Consequently, the “subordinated economic operators” shall be the 
commercial companies or the public undertakings operating a public 
monopoly (“regii autonome” in Romanian) under the control of the local 
authorities, according to art. 36, par. 2 lett a) and par. 3 lett. c) of Law no. 
215/2001 regarding the local public administration. We believe shall not 
be included in this category of “subordinated economic operators” those 
companies which are not under the control of the local public authorities, 
either by shareholding or by significant influence on their decisions. 

Another element of the legal definition requiring further 
clarification is the even more vague reference to public services 
subordinated to the local public authorities. According to the relevant 
regulations, public utilities services are organised either as departments of 
the local public administration, or as separate legal persons. Further, such 
legal persons may be private companies entrusted a public service or 
public undertakings.. Considering that the existence of a guarantee issued 
by a local authority for a certain beneficiary implies the existence of two 
distinct legal persons – the issuer and the beneficiary, the legal definition 
of the guarantee may be deemed to refer solely to the public utilities 
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services organized as public undertakings, i.e. legal persons under the 
control of the local public authorities. Such public undertakings are 
operating the respective public utility service based on a direct 
administration contract, and may be also organized as commercial 
companies or as regii autonome, with the local public authorities exercising 
their control either by shareholding or by decisive influence on their 
corporate decisions.  

When analyzing the characteristics of such companies 
subordinated to the local public authorities, they seem to be similar to 
those of public undertakings referred to by art. 86(1) of the EU Treaty, as 
they are further described in the Transparency Directive (Commission 
Directive 80/723/EEC of 25 June 1980 on the transparency of financial 
relations between Member States and public undertakings) and in the 
relevant decisions of the European Court of Justice (ECJ). As the ECJ 
stated in its ruling in Cases 188-190/80 France, Italy, and the United Kingdom v. 
Commission, “the expression “public undertakings’ means any undertaking 
over which the public authorities may exercise directly or indirectly a 
dominant influence”. The various situations falling within the scope of 
such influence are further detailed in the Transparency Directive, which was 
transposed into Romanian law by Competition Council Regulation as of 
May 21, 2004 concerning the transparency of financial realtions between 
public authorities and public enterprises as well as the financial 
transparency within certain enterprises. Moreover, the considerations 
applicable to public undertakings, deriving from the control exercised on 
their activity by the public authorities, are extended to undertakings 
accorded special or exclusive rights by the public authorities. Also, the 
existence of certain influence by the public authorities is implied by art. 
86(2) of the EU Treaty in respect of undertakings entrusted with the 
operation of services of general economic interest or having a character of 
a revenue-producing monopoly, even if the are private companies, not 
formally controlled by public authorities. 

The term “subordinated” is inadequate for describing potential 
beneficiaries of municipal guarantees, due to its lack of clarity. Its use by 
the successive legal provisions regulating local public debt may be a reflex 
of the existing situation in early ‘90s, when all public services were part of 
the administrative system and thus subordinated to the local public 
authorities. The current situation may not be much different, as 
privatization of local services remained a mere exception. But the 
regulations allowing for private operation of public services have 
significantly evolved under the influence of European rules. Today, if 
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based on such regulations the operation of public services or other 
economic activities may be entrusted to private companies, the perception 
on the beneficiaries of municipal guarantees has also to evolve from 
subordination to a more comprehensive concept. There is no reason in 
principle for not allowing such guarantees for private operators if they are 
allowed for operators under public control. European rules on state aid 
and transparency of use of public funds are applicable in both cases, as 
the European regulations are neutral as concerns public or private 
ownership (Craig, de Búrca, 2008, p. 1071 et seq.). 

The general category of guarantee beneficiaries shall also include 
in principle only legal persons, other than those specifically included in the 
other two categories of beneficiaries listed by the legal definition we are 
analyzing. Specific exceptions allowing for municipal guarantees to be 
issued for natural persons as beneficiaries may be also applicable. 
Although the text doesn’t make any specific reference to legal persons, as 
in the legal definition of the guarantee beneficiary existing in the Public 
Finances Law (art. 2 lett. g), we believe such limitation is indirectly 
deriving from the cause of issuing such local public guarantees, as it is 
described in art. 61 par. 1 of the Local Public Finances Law, namely to 
secure loans exclusively directed to financing objectives of local public 
interest. As the beneficiaries of the municipal guarantees in this case may 
be either the public undertakings performing such investments or the 
private companies being concessionaires of the public assets, public works 
or public services, or a project company in case a public-private 
partnership is in place, it is quite hard to imagine an actual situation 
whereby a natural person may be the beneficiary of the local guarantee. 
Still, special regulations may be enacted allowing for public guarantees 
being issued in favour of natural persons who co-finance through a bank 
loan a special project addressed to a private asset in the ownership of such 
natural person, a project which involves also allocation of public funds. 
Currently, such projects are developed for the rehabilitation of private 
dwellings via a mixed public-private financing, secured by state guarantees.  

If such exception would be provided by special regulations also 
for municipal guarantees, such amendment would envisage not only the 
extension of the beneficiaries’ list, by adding natural persons to legal 
persons, but also a more significant change to a material limit to the use of 
municipal guarantees, namely the destination of the loan secured by 
municipal guarantees. According to art. 61 par. 1 of the Local Public 
Finances Law, such loan may be used only for financing public 
investments of local interest or for refinancing the local public debt. 
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Whilst the assessment of the local public interest is within the exclusive 
power of the local council, as the deliberative authority, public 
investments are qualified as such only when referring to assets in the 
ownership of the administrative-territorial unit or meant to enter such 
ownership upon certain terms and conditions of the contracts entered by 
the administrative-territorial unit in respect of such assets, usually upon 
termination of the contract. This is the normal outcome of public works 
contracts, other public procurement contracts related to assets, concession 
contracts, delegated administration contracts or public-private partnership 
contracts. 

Despite such general listing of beneficiaries in the legal definition, 
a narrower domain of the beneficiaries of the municipal guarantees may 
be drawn if we refer to other articles in the Local Public Finances Law. Its 
art. 63 par. 1 provides that may be guaranteed with the own incomes of 
the administrative-territorial units (i) loans undertaken by the 
administrative-territorial units as well as (ii) loans undertaken by the 
economic operators and by the public services subordinated to them. A 
similar but shorter list is included in art. 62 par. 3, which states that the 
obligations assumed by endorsing promissory notes issued by the 
economic operators or by the public services subordinated to the local 
public authorities are to be included in the local public debt. Subsequent 
regulations concerning the details (documents, steps etc.) of payment by 
the administrative-territorial units of obligations arising from the 
endorsement of promissory notes, namely art. 11 of the Order of Ministry 
of Public Finances no. 1235/2003 approving the methodological norms 
for the Emergency Government Ordinance no. 146/2002 regarding 
collection and use of funds through state treasury, are clearly referring to 
the promissory notes issued by economic operators and public services 
subordinated to the local public authorities. 

Both texts in the Local Public Finances Law are unclear, especially 
if interpreting them in the sense of referring to specific forms of 
municipal guarantees, i.e. a security interest on certain incomes of the 
administrative-territorial unit (art. 63 par. 1) and endorsement of 
promissory notes (art. 62 par. 3). The main effect of such interpretation 
would be a strict application of these texts only for the types of municipal 
guarantees they are reflecting.  

In case of endorsement of promissory notes, its own specificity 
may be deemed as sufficient argument for such strict interpretation. The 
text in art. 62 par. 3 seems to limit the beneficiaries of this type of 
municipal guarantee – endorsement of promissory notes – to public 
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undertakings controlled by the local authorities. Still, the main aim of this 
legal text is not apparently focused on reducing the list of potential 
beneficiaries of municipal guarantees in case they are issued in the form of 
promissory notes endorsement, but on including the obligations assumed 
under such guarantee in the public debt. Such clarification was 
unnecessary since the overall features and effects of the endorsement of 
promissory notes were enough to unquestionably lead to such conclusion.  

A significant issue is relating to the interpretation of art. 63 par. 1 
– 3 of the Local Public Finances Law, especially of the legal effects of the 
“guarantee on own incomes” referred by these texts. Such interpretation is to 
be conducted on three levels, one meant to contribute to the 
determination of the list of potential beneficiaries of municipal guarantees, 
another aiming to determine whether the “guarantee on own incomes” is 
one of the many forms of municipal guarantees allowed under the 
applicable regulation or, to the contrary, is the only form of guarantee 
allowed, together with the specifically mentioned endorsement of 
promissory notes, and the last, which are the legal effects of such 
guarantee, when compared to security interests on receivables or other 
similar security interests created under the general regulations (i.e. Title VI 
of the Law no. 99/1999 or the Civil Code, as the case may be). We will 
analyse here only the first level, the second and the third being further 
developed in section 3 below. 

The express statement referring to beneficiaries contained in both 
analysed texts, i.e. public undertakings controlled by the local authorities, 
may be regarded as being sufficient basis for a strict interpretation in the 
sense that no promissory notes other than those issued by such legal 
persons may be endorsed by the administrative-territorial units and no 
guarantees on own incomes may be issued for obligations assumed by 
other persons. In addition, art. 63 par. 1 states that such guarantees on 
incomes may be granted by the administrative-territorial units for their 
own public debt obligations. Such literal interpretation would further lead 
to the conclusion that all other municipal guarantees, if any, are available 
to all types of beneficiaries permitted by law, whilst endorsement of 
promissory notes and guarantees on incomes are valid only if used for 
securing obligations of public undertakings controlled by the local 
authorities or, in case of the latter, for own public debt obligations of the 
issuer.  

Moreover, given the details for payment regulated by the Order of 
Ministry of Public Finances no. 1235/2003 approving the methodological 
norms for the Emergency Government Ordinance no. 146/2002 
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regarding collection and use of funds through state treasury, any transfer 
ordered from the State Treasury to a bank account has chances of being 
refused by the clerks in the State Treasury if the endorsed promissory 
note is issued by another entity than those controlled by the endorser 
(subordinated to it, in the terms of the legal text). In the absence of a clear 
sense of the term “subordinated”, a strict interpretation may be preferred, 
to include only those companies in which the public authority is a 
majority or sole shareholder. In this sense, a similar restrictive 
interpretation is contained in another secondary regulation, namely Annex 
1 to the Government Decision no. 9/2007 approving the procedures for 
the Commission for authorization of public borrowings, which in its art. 1 
par. 2 and 4 refers to municipal guarantees issued in favor of locally 
subordinated economic operators and public services, created by decisions 
of the deliberative authorities of the local public administration. 

Since the guarantee assumed by endorsement is not meant to have 
more severe legal effects than other municipal guarantees, such solution is 
justified by neither economic nor legal reasons, at least for endorsement 
of promissory notes. As for the guarantee on own incomes, it may be 
deemed as having a material negative impact on the use of public funds 
collected from taxes and other regular sources of the local budget (but 
excluding those transferred from central budget) and therefore its 
beneficiaries be limited to the issuer itself and the public undertakings 
controlled by it. 

In all cases, if such narrow sense is retained, the two types of 
municipal guarantee – guarantee on own incomes and endorsement of 
promissory notes - cannot be available, for example, to concessionaires of 
public assets, works or services, to delegated administrators of public 
utilities, or to project companies developing a public-private partnership, 
if they are not controlled by the local public authorities in terms of 
majority shareholding. Such solution is not at all the most appropriate for 
allowing local public authorities to use the instrument of municipal 
guarantees for credit enhancement and thus for supporting investments of 
local interest. Considering that the concession contracts, delegated 
administration contracts and public-private partnership contracts may 
provide for the obligation of the private contractor to complete an 
investment that will be transferred in the ownership of the administrative-
territorial unit upon termination of such contract or at other moment 
agreed by the parties, such investment may be deemed as being public and 
of public interest and therefore benefit from the support of municipal 
guarantees. 
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Based on these considerations, we believe a clarification of the 
legal definition of the municipal guarantee, in terms of issuer, forms and 
beneficiaries will enhance its use as public support for investments of 
local interest. 
 

3. Guarantee on own incomes of the administrative-territorial unit. Security 
agreement. It is debatable if the legal provisions concerning the guarantee 
on own incomes in art. 63 par. 1 of the Local Public Finances Law intends 
to restrict the possibility of the local public authority to grant any other 
guarantees according to applicable laws or it only grants to such creditor a 
supplementary right, compared to other creditors of such local public 
authority, i.e. to obtain a guarantee on the public revenues of the 
respective local public authority (according to art. 5 par. 1 lett.a of this 
law, “own incomes” of the administrative-territorial units are including taxes, 
contributions, other amounts and quotas distributed from the income tax 
collected from natural persons). 

A literal interpretation of art 63 par. 1 of the Local Public 
Finances Law would lead to the conclusion that this article purports to 
provide supplementary guarantee to the creditor and does not have a 
restrictive character, since it provides that the local public authority “may” 
create guarantees on its own incomes. Per a contrario, it may be held that 
the local public authority may also grant other guarantees, as provided by 
applicable law. Another argument may be that, according to article 2.324 
(1) of the Civil Code, any person undertaking an obligation shall be liable 
with all its movable and immovable assets, either existing or future. In the 
absence of an explicit limitation, all general principles concerning the 
obligations shall apply to the local public authority in respect of its loan, 
guarantee or similar contracts. 

Still, it is possible to argue that this provision intends to have a 
restrictive character since it is a measure of protection of the local public 
authority which is not able to engage its assets in order to guarantee such 
claim and, taking into account the amount of such public debts, to 
compromise its possibility to render public services or otherwise perform 
its activity. 

We believe that the general provisions in the Civil Code 
concerning obligations should apply to public debt obligations, since the 
administrative-territorial unit appears as a party in a contract and 
undertakes obligations of civil nature. In this perspective, the Public Debt 
Law and the Public Local Finances Law are specific regulations, although 
having different degrees of specificity, and therefore shall apply as such, 
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following the principle specialia generalibus derogant. Furthermore, the Local 
Public Finances Law concerns exclusively the local public finances and 
art. 63 par. 1 refers only to the guarantees on certain public revenues, 
having thus a precise object. Being a special law, it should not preclude 
the local public authority from granting any supplementary guarantees for 
the performance of its obligations. Therefore, the public authority should 
be able to grant to a certain creditor any contractual preference or priority 
allowed by law in respect of its assets in the private domain or of its 
revenues, provided such preference or priority are assimilated to 
guarantees and submitted to the specific limitations and rules provided by 
the Local Public Finances Law. 

In accordance with the provisions of art. 63 par. 1 of the Local 
Public Finances Law, the local public authorities may secure their 
obligations under a loan agreement or the obligations assumed under a 
loan by the public undertakings under its control by creating a security 
interest on the public revenues of the respective local budget qualified as 
own incomes by art. 5 par. 1 lett.a. Such public revenues include taxes, 
contributions, other amounts and quotas distributed from the income tax 
collected from natural persons but are excluding the funds transferred 
from the state budget or other budgets, such as distributions from VAT 
collected at the central budget, transfers for a specific destination 
(completion of a public investment objective partially financed from 
central budget funds or other funds, remedy measures after a natural 
disaster etc.), as well as donations and sponsorship or any amounts 
received from the European Union or other donors. The special 
destination of such funds transferred from the state budget takes them 
out of the revenues of the local budget in respect of which the local public 
authority may decide the creation of a security interest. 

The security interest created on such public revenues – own 
incomes of the administrative-territorial unit - shall follow the general 
rules in respect of its publicity with the Electronic Archive for Security 
Interests as well as the general rules in the Civil Code relating to security 
interests. From this perspective, the effect of the provisions in art. 63 par. 
2 of the Local Public Finances Law remains unclear, being probably 
meant to create a privilege, as a preference cause, in the sense of art. 2.333 
et seq of the Civil Code. Still, considering the new regulations in the Civil 
Code concerning privileges and the conflict amongst them and with other 
security interests, a further and much clear description of such cause of 
preference attached to the right of the creditor benefitting from a 
municipal guarantee on own incomes would be necessary. 
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Moreover, we have to emphasize that the security interest on 
certain public revenues, payable under a general legal provision (i.e. 
budgetary debts, such as taxes, fines, and any amount not due under a 
contract) is not an assignment of receivables in the sense used in the 
commercial transaction, as the right of the state of or of the 
administrative-territorial unit to collect the public revenues may not be 
assigned to any person. Such security interest created by the state or the 
administrative-territorial unit on the public revenues arising from 
budgetary debts is a security interest on actual amounts, i.e. after they were 
collected by the state or by the administrative-territorial unit in accordance 
with the applicable rules. 

Consequently, the public revenues arising from budgetary debts 
shall be always collected by their creditor, i.e. the state or the 
administrative-territorial unit and the lender shall have a security interest 
on such amounts. There is no legal possibility for the right of the state or 
of the administrative-territorial unit to collect public revenues arising from 
budgetary debts to be transferred to the secured lender, i.e. the lender 
cannot, in any case, collect directly taxes. 

On the other hand, public revenues due under a contract, such as 
concession fees or rent under leases of the property of the administrative 
territorial unit, dividends etc., shall follow the general legal regime of an 
assignable claim, therefore a security interest may be constituted on the 
claim itself, i.e. on receivables and not only on the actual cashed amounts. 
Furthermore, the lender as assignee shall be entitled, upon default of the 
administrative-territorial unit under the loan agreement, to enforce such 
security interest and collect any payable amounts directly from the debtor 
(i.e. the concessionaire, the lessor etc.) 

Still, considering the fact that the public revenues are cashed in the 
treasury accounts and not in commercial banks, practical problems may 
arise when trying to enforce such security interest on public revenues by 
seizure of such treasury accounts, given the special rules governing the 
functioning of the State Treasury and the enforcement procedures 
conducted against public authorities. 

An issue to be further analyzed refers to the possibility of a 
creditor having a security interest on public revenues to assign such 
security interest or further create a security interest on it. Considering the 
absence of any legal provisions in this respect as well as, to our 
knowledge, the absence of any relevant practice, we believe that such 
assignment shall not be permitted under the general principles governing 
the public finances, for several arguments. The security interest on public 
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revenues is an accessory to the loan agreement, which is a contract 
entered by the administrative-territorial unit following a competitive 
selection procedure, in consideration of the specific quality of the lender, 
i.e. an "intuitu personae" contract. Consequently, the security agreements, as 
accessories, shall follow the legal regime of the principal loan agreement, 
therefore shall not be assignable. Moreover, in case of enforcement of any 
claim against the administrative territorial unit for the release of public 
funds from the State Treasury, no payment will be possible to be made to 
a creditor and for a destination that are not specified in the relevant 
annual budget. Or, any assignee of a claim for payment against the 
administrative-territorial unit shall not be able to obtain such payment as 
it is not referred to in any relevant budgetary documents, including the 
local budget. The assignment of receivables due from the public budgets 
to private entities, regulated in art. 61 of the Emergency Government 
Ordinance no. 146/2002 regarding collection and use of funds through 
state treasury (this being a new article introduced in June 2011 by the Law 
no. 125/2011), is valid only if such receivables are arising from the 
operations described therein, i.e. from sale of assets, performance of 
services or of works to the benefit of the public authority. 
 

3. Pre-conditions and limitations for issuance of municipal guarantees. 
According to the provisions in art. 61 par. 1 of the Local Public Finances 
Law, the local public authorities may issue guarantees for loans made 
exclusively for financing public investments of local interest performed by 
economic operators or public services subordinated to the local public 
authorities, irrespective if such loans are contracted with domestic or 
foreign creditors.  

Considering such general legal provisions, it may be deemed that 
local guarantees may be issued upon cumulative existence of at least three 
preconditions: aim, being issued solely for securing a loan, beneficiary, 
being limited to public undertakings controlled by the issuer of the 
guarantee, and cause, being the loan destination, limited to financing a 
public investment of local interest. Such limitations allegedly derived from 
the general text of par. 1 of art. 61 of the Local Public Finances Law are 
not entirely aligned with those expressed in other texts of this law, 
therefore imposing a necessary interpretative effort in a domain where 
clarity should be the prevailing principle.  

The first limitation refers to the underlying obligation secured by 
the public guarantee, whereby the text presented above expressly states 
that local guarantees may be issued for securing a loan. The same 
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connection between the local guarantee and the loan it secures is restated 
by several other articles of the Local Public Finances Law, such as art. 62 
par. 1, par. 9, par. 10, or art. 63. On the other hand, certain provisions of 
the same law, such as paragraphs 4, 10, 11, 12 of art. 63 are referring to 
“reimbursable financing”. This is a defined term introduced as point 40 of 
the definitions’ list in art. 2 of the Local Public Finance Law by the 
Emergency Government Ordinance no. 28/2008, and meant to cover 
“obligations of local public institutions arising from financing undertaken 
by local public debt instruments, on contractual basis or guaranteed by the 
local public administration authorities”. The main consequence that may 
be directly derived from this apparently limitative reference to “loans” is 
that the local public authorities would not be entitled to issue guarantees 
for other types of financing.  

When describing the local public debt instruments, art. 62 refers to 
local guarantees in two texts: art. 62 par. 2 lists in a general manner the 
local guarantee alongside the instruments of local public debt, whilst par. 
3 of the same article includes in the public debt the endorsement by 
public authorities of promissory notes issued by the public undertakings 
controlled by the local authorities. But the alleged strict separation 
between loans, on one side, and all other forms of financing listed as local 
public debt instruments by art. 62 par. 2, namely bonds, commercial credit 
or financial leasing, is contradicted by the text of par. 1 of the same art. 
62, which seems to allow equivalence between loan and all types of 
obligations included in the local public debt. According to the text, “The 
local public debt represents a general obligation which has to be repaid, 
according to the agreements concluded, from the own incomes of the 
administrative-territorial unit who borrowed the funds, as provided by art. 
5 par. 1 lett.a, as well as from the incomes of the beneficiaries of the loans 
guaranteed by the local public authorities, as the case may be.” [author’s 
underline]. Also in a confusing manner, art. 63 par. 4 makes reference to 
both loans and reimbursable financings in the same phrase, but the terms 
seem to have equivalent sense. 

The reading of the first part of art. 62 par.1 is that if the 
administrative-territorial unit undertakes financing via bonds, or 
commercial credit or financial leasing, all being specifically allowed forms 
of public debt, it becomes a borrower having an obligation to repay, and 
such obligation is part of the local public debt. If “borrower” may be a 
general term in case the administrative-territorial unit is a debtor of the 
principal obligation, to include all forms of financing, the same level of 
interpretation should be applicable in case the debtor is a public 
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undertaking under its control and the administrative-territorial unit is a 
guarantor for such repayment obligation. Along the lines of this 
reasoning, the financing in any permitted form of a administrative-
territorial unit as well as the issuance of guarantees for similar financing 
undertaken by undertakings under its control, should be included in the 
term “loan” as used by the Local Public Finances Law, which thus 
receives a broader sense. Such extended sense is in no way contrary to the 
economic or legal structure of such financing, irrespective of its form. 
Basically, funds are disbursed by a financier (creditor) to a debtor, in any 
of the forms described by art. 62 par. 2 and 3, thus generating a 
corresponding repayment obligation and the administrative-territorial unit 
may be a guarantor for such obligation, irrespective if such repayment 
obligation derives from a loan as such or from bonds, commercial credit 
or financial leasing.  

In order for the local public authorities to start the procedure for 
undertaking a loan as a private source for the local budget, the precise 
destination of such funds has to be established and approved in advance.  

Considering the legal limitations for the undertaking by a local 
public authority of a loan, a double decision of the local or county council, 
as the case may be, has to be made. First, the local or county council has 
to approve the use of the public funds resulting from the proceeds of the 
loan (i.e. public investments or repayment of the local public debt) and the 
loan as a source for such expenses. Usually such decision is made within 
the approval procedure of the local budget, considering that the 
destination of the funds in fact consists of expenses from the local budget 
and the loan is a source for the local budget. Moreover, no expense may 
be included in the local budget without the reference to the sources for its 
financing. As regards the public investments, the list of public investments 
objectives has to be approved by the local council as an annex to the local 
budget. Second, following the selection procedure for the lender, the local 
council has to approve the loan agreement as well as any related security 
agreements. Within its general powers and competences of control in 
respect of all issues related to public funds and their use, the Court of 
Audit shall be entitled to perform a control of the respective local public 
authority undertaking the loan for verifying the compliance with the 
applicable legal provisions. 

The rights and obligations arising under any loan agreement for 
the administrative-territorial unit (as a contracting party) and for the 
lender shall not be in any way affected by the breach by the local public 
authority of the legal limitation in respect of the use of the proceeds of 
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the loan. Furthermore, in accordance with the applicable budgetary 
principles under Romanian law, the repayment obligations under the loan 
shall have to be included as expenses in the local public budget for the 
respective years. In any case, even in the absence of a budget expression 
of such expenses, the permanent budgetary authorisation stated by art. 63 
par. 9 of the Local Public Finances Law shall allow the enforcement of 
the due amounts under a public debt obligation even if such public 
expense is not expressly provided in the applicable local budget. 

Formally, the issuance of municipal guarantees has to follow the 
special rules provided by art. 61, 62 and 63 of the Local Public Finances 
Law. The proposal for such issuance is to be made by the mayor, as the 
principal manager of public funds, has to be further advised upon by the 
Commission for authorization of local borrowing and finally approved by 
the local council with a majority of appointed local counselors.  

Conditions of financial nature are requested to be fulfilled in order 
for an administrative territorial unit to be allowed to undertake public 
debt obligations, and therefore to issue guarantees. The first condition 
enables such undertaking only if the issuer’s total annual outstanding debt, 
including the obligations under the proposed guarantee that may fall due 
within that year is below the threshold calculated according to the 
formulae in art. 63 par. 4 of the Local Public Finances Law. A second 
additional condition of financial nature was inserted in 2010, when a new 
paragraph 41 was added to art. 63, stating that shall not be allowed to 
undertake new public debt obligations those administrative-territorial 
units which (i) have not paid their outstanding obligations as of December 
31 of the preceding year until the date they submit their request for advice 
to the Commission for authorization of local borrowing, or (ii) have 
ended the preceding year with a deficit of the operational section of their 
budget. 

Both the threshold and the absence of unpaid obligations and of 
the operational deficit, shall not be applicable in case the public debt 
obligations are undertaken for ensuring pre-financing or co-financing of 
projects benefiting from pre-adhesion or post-adhesion nor reimbursable 
funds from the European Union. Also, the interdiction to undertake 
public debt in case of unpaid obligations or operational deficit shall not 
apply if public debt is assumed by administrative-territorial units which 
opened a financial crisis or insolvency procedure for refinancing purposes 
according to the recovery or insolvency plan. 

In addition to such pre-conditions for assuming public debt 
obligations, the law provides for two specific limitations concerning the 
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assumption of obligations to be included in the local public debt, 
therefore applicable for issuance of municipal guarantees: (i) an 
administrative limitation to the powers of the local council, represented by 
the prior approval (advice, in the language of art. 61 par. 3 of the Local 
Public Finance Law) of the Commission for authorization of local 
borrowing, appointed by the Government, and (ii) a financial limitation, 
whereby annual indebtness and disbursement ceilings are approved by the 
Government (following proposal by the Ministry of Public Finances, 
according to art. 63 par. 10 and par. 11 of the Local Public Finances Law). 
Both these limitations may be qualified as expressions of administrative 
tutorship (Dragoş, 2001, p. 77). 

Once issued, municipal guarantees are to be registered in the 
special registry of the administrative-territorial unit and further reported 
for information purposes to the Ministry of Public Finances. 
 

4. Legal effects of municipal guarantees. The obligations undertaken by 
the administrative-territorial unit by issuing municipal guarantees shall be 
public debt obligations, having the legal regime generally provided by the 
Civil Code for personal guarantees. The rules in the Public Debt Law for 
such obligations and in the Local Public Finances Law shall be of special 
application, in this order. 

By issuing such municipal guarantees, the administrative-territorial 
unit becomes a party (subject) to a legal relationship generating obligations 
(Gaudemet, 2008, p. 478 et seq.). The administrative-territorial unit shall be 
a guarantor and its obligation to pay the principal debtor’s (i.e. the 
beneficiary of the municipal guarantee) obligation if the latter fails to pay 
it shall be ancillary (Wadsley, Penn, 2000, p. 515 et seq., Ellinger, 
Lomnicka, Hooley, 2006, p. 849 et seq.) to the principal debtor’s 
obligation.  

In case the municipal guarantees are issued as promissory notes or 
as an endorsement of promissory notes issued by public undertakings 
under the control of the local public authorities, the issuer or the endorser 
has to be the administrative-territorial unit itself (city, county, etc.) having 
legal personality in accordance with the provisions of Law no. 215/2001 
regarding local public administration. As representative of the issuer, the 
promissory note has to be signed by the mayor or, in case of a county, by 
the president of the county council, as a principal manager of public funds 
or another person to whom such powers were specially and expressly 
transferred in accordance with art. 21 (3) of the Local Public Finances 
Law. The promissory notes have to bear the stamp of the municipality. 
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7. Conclusions. Considering the importance of the legal regime and 
effects of the public debt obligations undertaken by the administrative-
territorial units, either by loans or other forms of financing or by 
guarantees, we believe a redrafting of the current provisions in the Local 
Public Finances Law is necessary. Currently, the existing provisions are 
focused on the decisional and procedural aspects of undertaking public 
debt obligations and their further administration and registration.  

Although necessary, this approach does not cover all aspects 
entailed by the issuance of municipal guarantees. In our opinion the aim 
of a redrafting should be to add to existing procedural provisions clear 
regulations concerning the beneficiaries of the municipal guarantees and 
the forms such guarantees may take. These regulations have to be a 
reflexion of adequate public policies, allowing local public authorities to 
support local investments by municipal guarantees, subject to compliance 
with the procedures and limitations provided by law, including those 
concerning state aid. For this purpose, the beneficiaries of municipal 
guarantees should include concessionaires, public utilities operators 
entrusted with a delegated administration of such services, project 
companies within a public-private partnership and other private 
companies not subordinated or under the control of the local public 
authorities. Also, flexibility should be allowed to local authorities, under 
the supervision of the Commission for authorisation of local borrowing, 
in selecting and using the most adequate forms of municipal guarantees. 
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NADIA –CERASELA ANITEI INSTITUTII 
FINANCIARE INTERNATIONALE, EDITURA 

LUMEN, IASI, 2011  
 

Antonio SANDU 1 
 

Lucrarea recenzată este intitulată Instituţii financiare internaţionale, 
care va apare la Editura Lumen, Iaşi, în cursul anului 2011. 

Instituţii financiare internaţionale este rodul activităţii conf. univ. dr.  
Nadia Cerasela Aniţei  secretar ştiinţific la Facultatea de Drept a 
Universităţii  „Petre Andrei” din Iaşi. 

Autoarea abordează un domeniu nou, dificil, rigid, de actualitate şi 
totodată interesant   dacă ţinem cont de cel puţin două aspecte:  

- Importanţa instituţiilor financiar internaţionale în spaţiul 
românesc; 

- Împrumuturile la care apelează statul român la astfel de instituţii. 
Lucrarea este structurată de autoare pe patru capitole, care la 

rândul lor sunt împărţite în secţiuni. Primul capitol este dedicat, Sistemului 
monetar internaţional cel de-al doilea capitol este intitulat Fondul Monetar 
Internaţional, cel de-al treilea capitol intitulat Banca Mondială iar cel de-al 
patrulea capitol este intitulat Alte Instituţii financiare internaţionale (BIR, BID, 
etc) 

La elaborarea acestei cărţi remarcăm munca asiduă depusă de 
autoare în culegerea şi traducerea documentelor şi materialelor în 
domeniu. 

Din punct de vedere al conţinutului  am remarcat  că este o lucrare 
extrem de bine  documentată şi  contributivă autoarea prezentând 
instituţiile financiare internaţionale.  

Discutând cu Nadia Cerasela Aniţei am constat preocuparea ei 
pentru acest domeniu şi  a menţionat ca deja lucrează la cea de-a doua 
carte în acest domeniu intitulată Instituţii financiare europene. 

                                                 
1 Antonio SANDU – Lecturer Ph.D., „Mihail Kogalniceanu” University Iasi, 

Chairman of Lumen Association, Iasi, Email Address: antonio1907@gmail.com, Phone 
no: 0040 740 151455 
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În concluzie, lucrarea recenzată se constituie într-o  lucrare de 
referinţă atât pentru jurişti cît şi pentru economişti, atât pentru teoreticieni 
cât şi pentru practicieni, atât pentru cercetători, judecători, avocaţi,  
masteranzi, studenţi  cît şi pentru cei interesaţi de instituţiile financiare 
internaţionale. 
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NADIA-CERASELA ANITEI. MATRIMONIAL 

REGIMES UNDER THE PROVISIONS OF 
THE NEW CIVIL CODE, EDITURA INDRA 

VERGAL, MUNCHEN, GERMANIA, 2011 
/REGIMURILE MATRIMONIALE POTRIVIT 

DISPOZIŢIILOR DIN NOUL COD CIVIL 
EDITURA LUMEN, IAŞI, 2011.  

 
Călina JUGASTRU1 

 
In the last 50 years Romanian experts have equated the term of 

patrimonial relations between spouses with the concept of matrimonial regime. The 
contemporary Romanian doctrine on the notions of matrimonial regime and 
patrimonial relations between spouses is much more nuanced than in the past, 
arguing that between the two notions are quite close links, but not identity 
links. Thus, the matrimonial regime should designate a system of legal 
rules that govern the patrimonial effects of marriage, but not any effects 
(there are some pecuniary relations that are of no interest for matrimonial 
regimes such as maintenance of spouses, as well as those they have with 
other people: children, relatives, etc.).. 

The Family Code (adopted on December 29, 1953 and entered 
into force on February 1, 1954) regulates patrimonial relations between 
spouses in art. 29-36 as "patrimonial rights and obligations of spouses as 
matrimonial law regime, characterized by the doctrine as not only legal, unique and 
mandatory, but, above all, rigid and restrictive. 

By Law no. 287 of July 17, 2009 on the Civil Code republished 
through Law no. 71/2011, the new Civil Code is subject to the tendency 
of the modern legislations to create a triple economic balance in relations 
between spouses matters by means of the matrimonial regimes 
established: 

1. between spouses: the emergence of marital agreements, which 
led to the adoption of more flexible legal rules, that allow spouses a 

                                                 
1 Călina JUGASTRU – Ph.D. University Professor, Faculty of Law „Simion 

Bărnuţiu”,  „Lucian Blaga” University from Sibiu 

 
 

471



JURNALUL DE STUDII JURIDICE  
 

certain freedom to choose the regime of patrimonial relations between 
them; 

2. within the family: to protect the interests of the family, they 
resorted to mandatory rules that provided for limitations and prohibitions 
(Art. 321-322 on family home - new concept in the Romanian law, art. 
316 regarding the acts seriously threatening family interests); 

3. between family and society-third parties: through the 
establishment of certain substantive requirements of legal acts, including 
of the marital agreements concluded by affidavit, with the obligation to be 
made public. 

We believe that in the new Civil Code, Chapter VI of Book II - 
The family is called Patrimonial rights and obligations of spouses devotes Section 
1 Common provisions, paragraphs 1-3, art. 312-328 to the primary regime. 

The primary regime governed by art. 312-328 of the new Civil 
Code is defined as all legal norms governing the relations established 
between spouses, or between one or both spouses on the one hand, and 
third parties, on the other hand, relations having as object existing assets 
at the time of marriage, acquired during it, as well as contracted 
obligations in connection with such goods or the carrying out of the 
obligations of marriage that apply to all marriages, regardless of the 
matrimonial regime to which the spouses are subjected. 

The provisions of art. 312 of the Civil Code establish: a legal 
system that is the community property regime and two conventional 
regimes: separation of property regime and the regime of conventional 
community (the latter includes conventional exemptions from the 
community property regime). 

The legal matrimonial regime includes property acquired by 
both spouses during marriage, except for the goods provided by law, 
which are each spouse's own assets. 

The legal community regime will apply in all situations in which 
prospective spouses do not opt for the separation of property regime 
or for the conventional community regime. 

Separation of property regime is characterized in that each of 
the spouses is the exclusive owner of their property and of that they 
acquire by themselves after the marriage, at the adoption of this regime 
spouses are required to draw up an inventory of movable property 
belonging to each one at the date of the contracting of marriage. 

The Conventional community regime is applicable when by 
matrimonial agreement, they derogate from the provisions on the legal 
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community regime, and the matrimonial convention concluded in this 
case may narrow or widen the community of goods. 

The new Civil Code places at the basis of patrimonial relations 
between spouses the principle of autonomy of will, predicting a real 
legislative reform of the matrimonial regime existing at present in 
Romania. 

In this context we considered the publishing of the monograph 
called  Patrimonial relations between spouses under the provisions of the 
new Romanian Civil Code as opportune. 

The monograph is structured as follows: 
1. Introductory notions about marriage and its legal effects  
2. Introductory aspects on the matrimonial regime 
3. The imperative primary regime under the provisions of the new 

Civil Code 
4. The legal community regime 
5. Separation of property regime 
6. Conventional community regime 
7. The conventional change of the matrimonial regime 
8. Aspects of private international law on marriage, patrimonial 

relations and marital convention  
In this context we regarded as opportune the issue of the 

monograph entitled Matrimonial Regimes under the Provisions of the 
New Romanian Civil Code. 

In fact, the modern dimension of the theme developed in terms of 
the European harmonization of national legislation is more than obvious. 
We note the perfect integration in the debates of the property relations 
between spouses, in the presence of the matrimonial regimes as they are 
covered by the new Civil Code. 

All these converge towards the exhaustive presentation of the 
issues related to matrimonial regimes. And the conclusion that emerges 
from the work – the preservation of the rules that have proven to be 
viable, along with the resettlement of certain issues, through the reception 
of new possible interpretations - perfectly fits the pattern of European 
trends, imbued with pragmatism. 

The level of knowledge in this area is presented at length; starting 
from this, the author has made a number of pertinent observations about 
matrimonial regimes. 

We believe that this work will be useful, both to theorists, 
practitioners, PhDs, master students, students and to all those interested 
in Matrimonial regimes. 
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