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I. Definiţie. Precizări terminologice
Dreptul de iniţiativă legislativă al parlamentarilor constă în posibilitatea acestora de a prezenta
propuneri de lege, corelată cu obligaţia Parlamentului
de a examina, dezbate şi de a se pronunţa asupra
acestora. Iniţiativa legislativă nu trebuie confundată
cu posibilitatea generală a oricărui subiect de drept
de a face propuneri Parlamentului.1
Dreptul la iniţiativă legislativă este un drept
tradiţional al membrilor parlamentului, consacrat în
toate constituţiile statelor din Uniunea Europeană2;
excepţie de la această regulă face doar Olanda, unde
prima Cameră (Eerste Kamer), nu are drept de
iniţiativă legislativă; ea are doar dreptul de a accepta
sau de a refuza legile3. Acolo unde dreptul de
iniţiativă legislativă este recunoscut parlamentarilor,
acesta este partajat cu guvernul şi/sau cu cetăţenii ori

1
I.Muraru, E; S. Tănăsescu, Drept constituţional şi
instituţii politice, ed. a 13-a, Editura C.H.Beck, Bucureşti,
2008, p.203.
2
Art. 75 din Constituţia Belgiei; art. 41 alin.3 din Constituţia
Austriei; art. 87 din Constituţia Spaniei; art.39 din Constituţia
Franţei; art. 76 din Constituţia Republicii Federale Germania;
art.71 din Constituţia Italiei; art. 28 din Constituţia Irlandei; art.
118 din Constituţia Poloniei; art. 87 din Constituţia Bulgariei;
art. 41 din Constituţia Cehiei; art. 65 din Constituţia Letoniei,
art. 68 din Constituţia Lituaniei, art.87 din Constituţia Slovaciei;
art. 88 din Constituţia Sloveniei; art. 4 al capitolului 4 din
Constituţia Suediei; art.6 (titlul dedicat statului, capitolul referitor
la stat) din Constituţia Ungariei; Art.47 din Constituţia
Luxemburg-ului.
3
Uniunea Inter-Parlamentară, Répértoire mondiale des parlements, 2011, fişa referitoare la Olanda (www.ipu.org).
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cu alte autorităţi publice4. De asemenea, ca regulă,
dreptul de iniţiativă legislativă se exercită individual,
existând însă şi constituţii în care acest drept se poate
exercita numai colectiv5.
Unele constituţii folosesc pentru iniţiativa
legislativă exprimarea proiect de lege – de regulă
pentru actul ce provine de la Guvern – şi pe cea de
propunere legislativă, pentru actul ce provine de la
parlamentari ori de la cetăţeni6, dar contextul reglementării este edificator pentru stabilirea iniţiativei
legislative7. În această privinţă, o situaţie particulară
este cea a Marii Britanii, care cunoaşte două categorii
de legi: legi publice şi legi private. În ceea ce priveşte
legile publice, sistemul de drept britanic cuprinde
4

Preşedintele Republicii (Lituania, Bulgaria, Ungaria) sau
autorităţi publice locale (Cehia).
5
În Austria numărul minim de parlamentari pentru depunerea
unei iniţiative legislative este de o treime din numărul membrilor
Consiliului Federal (art. 41 din Constituţia Austriei), iar în
Letonia acest număr minim este de 5 membri ai Saeima
(denumirea parlamentului letonian); în Germania, Regulamentul
Bundestag-ului a stabilit că dreptul de iniţiativă legislativă se
exercită colectiv de către grupurile politice sau de cel puţin 5%
din numărul deputaţilor (J.Gicquel, J.-E. Gicquel, op.cit., p.333).
6
Este cazul Constituţiei României (art.74) sau al Constituţiei
Franţei (art.40).
7
Pe considerentul că şi propunerile de lege se fac în forma cerută
de lege, în doctrină s-a negat justificarea distincţiei dintre proiectele
de lege şi propunerile legislative – instituită pentru prima dată în
constituţionalismul românesc prin Constituţia din 1991 (T.
Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice – tratat
elementar, op. cit., vol.II, pag.110). Într-o opinie contrară (I.
Muraru, M. Constantinescu, op.cit., p.160), căreia ne raliem, s-a
susţinut că distincţia dintre cele două modalităţi de exercitare a
dreptului de iniţiativă legislativă nu este formală, fiind legată de
anumite particularităţi ale regimului juridic al propunerilor
legislative.
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două categorii de astfel de legi: în primul rând, sunt
incluse legile iniţiate de Guvern – indiferent care ar
fi domeniul lor de reglementare (government bills) –
iar în al doilea rând, sunt incluse în această categorie
legile iniţiate individual de acei membri ai Camerei
Comunelor care nu au şi calitatea de membru al
Guvernului (denumirea acestor legi este de Private
Member’s Bills); iniţiatorii acestora sunt back-bench
M.Ps, adică deputaţii care, în timpul şedinţelor
Camerei Comunelor, sunt aşezaţi în băncile din
spatele celor care au şi calitatea de membru al
Guvernului. Atât legile iniţiate de Guvern, cât şi cele
iniţiate de back-benchers M.Ps (Private Member’s
Bills) au caracter de legi publice. Legile private
iniţiate de parlamentari ca back-benchers devin, după
adoptare, legi publice8 în domenii pentru care,
tradiţional, Guvernul nu este responsabil. Pentru
proiectele de legi private, care presupun cheltuirea de
bani de la buget sau impunerea de taxe, se cere
aprobarea Guvernului. Legile private (Private Bills)
sunt iniţiate din afara Parlamentului, prin intermediul
unor petiţii transmise de particulari (persoane fizice
şi persoane juridice), care au interesul de a
reglementa normativ relaţii de interes strict individual
(căsătorie, naturalizare, divorţ); proiectele de legi
private trebuie promovate până la data de 27
noiembrie a fiecărui an9.
În România, dreptul de iniţiativă legislativă
parlamentară a cunoscut un drum sinuos, mergând de
la recunoaşterea acestui drept fără excepţii în
favoarea membrilor adunărilor, la restrângerea
acestui drept, pentru ca în perioada comunistă acesta
să fie complet suprimat10. Actuala Constituţie a
României consacră dreptul de iniţiativă legislativă al
senatorilor şi deputaţilor în modalităţi diferite de

8

P.Silk,R.Walters, How Parliament Works, Longman, Londra,
1998, p.109.
9
C.Ionescu, Tratat de drept constituţional contemporan, op.cit.,
p.473-479.
10
Astfel, în timp ce Statutul lui Cuza conferea drept de iniţiativă
legislativă exlusivă domnului, Constituţia din 1866 (art.33) şi
Constituţia din 1923 (art.34) acordă deputaţilor şi senatorilor
deplin drept de iniţiativă legislativă. Dreptul de iniţiativă
legislativă al membrilor parlamentului a fost drastic restrâns prin
Constituţia din 1938, art.31 alin.7 instituind un drept de iniţiativă
legislativă principal în favoarea regelui, fiecare din cele două
adunări putând propune din iniţiativă proprie numai legi în
interesul obştesc al statului. Constituţia din 1948 (art.55) instituie
dreptul de iniţiativă legislativă parlamentară în orice domeniu,
sub condiţia ca aceste propuneri să fie iniţiate de cel puţin o
cincime din numărul total al deputaţilor. Constituţiile din 1952 şi
din 1965 au suprimat total dreptul deputaţilor de a iniţia
propuneri de lege, cele două acte fundamentale necuprinzând
nicio prevedere în acest sens. (I. Muraru, Gh. Iancu, Constituţiile
române- texte, note, prezentare comparativă, ediţia a III-a,
Editura Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1995).
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exercitare, după cum este vorba despre legi organice
sau ordinare11, pe de o parte, şi de legi constituţionale12, pe de altă parte.
II. Limitele exercitării dreptului de iniţiativă legislativă al parlamentarilor
În ceea ce priveşte domeniile în care se poate
exercita iniţiativa legislativă, urmează să constatăm
că, de principiu nu există – cu excepţia câtorva
domenii – o competenţă partajată între diferitele
categorii de iniţiatori. Astfel, în ceea ce priveşte
exercitarea dreptului de iniţiativă legislativă de către
parlamentari, constituţiile statelor din Uniunea
Europeană cuprind, ca regulă, o singură limitare,
respectiv cea a materiei financiar-fiscale, pentru care
informarea sau acordul Guvernului este obligatoriu13;
de asemenea, în majoritatea acestor state, legea
anuală a bugetului de stat este elaborată şi promovată
exclusiv de către guvern14; în unele situaţii, guvernul
se poate opune depunerii de către parlamentari a unei
propuneri (sau unor amendamente) care exced

11

Astfel, potrivit art.74 alin.(1) din Constituţia republicată,
iniţiativa legislativă aparţine, după caz, Guvernului, deputaţilor,
senatorilor sau unui număr de 100.000 de cetăţeni cu drept de
vot, sub condiţia unei anumite reprezentativităţi pentru aceştia
din urmă.
12
Spre deosebire de această competenţă legislativă generală,
potrivit art.150 alin.(1) din Constituţia republicată, revizuirea
Constituţiei poate fi iniţiată, în afară de Preşedintele României
şi de cel puţin 500.000 cetăţeni cu drept de vot, şi de cel puţin o
pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor. Prin
comparaţie cu iniţiativa legislativă în domeniul legilor ordinare
sau organice, care poate fi exercitată de către fiecare parlamentar
– ceea ce, evident, nu exclude posibilitatea ca ea să aibă şi un
caracter colectiv (atunci când, de exemplu, este formulată de un
grup parlamentar) – iniţiativa parlamentară în domeniul legilor
constituţionale nu poate fi decât colectivă, întrucât trebuie
iniţiată de cel puţin un sfert din numărul parlamentarilor. De
aceea, condiţia de a fi iniţiată de cel puţin un sfert din numărul
parlamentarilor este un fine de neprimire, astfel încât
Parlamentul poate fi sesizat şi procedura de revizuire poate fi
declanşată numai dacă propunerea prezentată întruneşte această
condiţie. Cu toate acestea, în practică au fost şi situaţii în care
parlamentarii au formulat propuneri legislative de revizuire a
Constituţiei prin procedura şi în condiţiile stabilite pentru
iniţiativele legislative obişnuite (ce reglementează în domeniul
legilor organice sau ordinare); ne referim aici la două iniţiative
legislative iniţiate de acelaşi parlamentar, respectiv propunerea
legislativă privind suspendarea emiterii ordonanţelor de urgenţă
de către Guvern şi propunerea legislativă privind asumarea
răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege, ambele
dezbătute în şedinţe succesive de către cele două Camere şi, în
final, respinse.
13
Spania, Ungaria, Irlanda, Franţa, România, Letonia.
14
Excepţie face Suedia, unde parlamentarii se bucură de
competenţă deplină în ceea ce priveşte domeniile în care pot
iniţia proiecte de lege (art. 4 al Capitolului 4 din Constituţia
Suediei).
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domeniului legii stabilit prin Constituţie15 sau domeniului de competenţă al Camerei din care aceştia fac
parte.
În sistemul nostru constituţional, domeniile în
care nu pot fi iniţiate propuneri legislative de către
parlamentari privesc legile bugetare, supunerea spre
ratificare a actelor internaţionale, declararea mobilizării forţelor armate sau instituirea stării de asediu sau
a stării de urgenţă. Potrivit art.138 alin.(2) din
Constituţia republicată, Guvernul elaborează anual
proiectul bugetului de stat şi pe cel al asigurărilor sociale de stat pe care le supune, separat, aprobării Parlamentului; aşadar, conform dispoziţiilor constituţionale
menţionate, cu privire la proiectele de lege pentru
aprobarea acestor bugete, Guvernul are monopolul
iniţiativei legislative, ceea ce, în mod logic, priveşte şi
modificarea acestor legi, cum ar fi pe calea legilor
rectificative16. În doctrină s-a explicat că o asemenea
competenţă exclusivă este justificată prin complexitatea lucrării, cantitatea mare de analize şi informaţii
pe care o presupune, ce nu pot fi furnizate decât de
administraţia publică şi, îndeosebi, prin faptul că
bugetul este expresia concretă a programului guvernamental aprobat de Parlament la acordarea votului
de încredere17. În aceeaşi opinie s-a mai precizat că, în
considerarea exclusivităţii acestui drept de iniţiativă,
art.138 alin.(3) din Constituţie prevede că, dacă
bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat
nu a fost adoptat până la finele anului, se aplică bugetele anului expirat; aceasta este o normă în favoarea
parlamentarilor, în sensul că, dacă au terminat dezbaterea, să nu fie obligaţi, sub presiunea timpului, să
adopte bugetul.18
Un alt domeniu în care parlamentarii nu pot
iniţia propuneri legislative este cel prevăzut de art.92
alin.(2) şi art.93 din Constituţia republicată; astfel,
potrivit acestor prevederi constituţionale, Preşedintele
României poate declara mobilizarea forţelor armate
15

Este cazul Franţei (art. 40 din Constituţie). Art. 34 din
Constituţia Franţei stabileşte domeniile în care Parlamentul este
abilitat să legifereze; în toate celelalte domenii, reglementarea
normativă a relaţiilor sociale primare revine competenţei
exclusive a Guvernului (art. 37). În cazul în care Guvernul s-ar
opune unei propuneri depuse de parlamentari, invocând art. 34,
iar Preşedintele Camerei interesate ar contesta poziţia Guvernului, competent să se pronunţe asupra divergenţei este Consiliul
Constituţional.
16
Prin Decizia Curţii Constituţionale nr.36/1996 privind
constituţionalitatea unor prevederi din Legea pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.25/1995, (publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.75 din 11 aprilie 1996), s-a
statuat în sensul competenţei bugetare exclusive a Guvernului,
fiind neconstituţională stabilirea unui nivel minim sau a unei
alocaţii bugetare permanente.
17
I. Muraru, M. Constantinescu, op.cit., p.120.
18
Ibidem.
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sau poate institui starea de asediu ori starea de urgenţă,
cu aprobarea Parlamentului; rezultă, deci, că în acest
caz iniţiativa legislativă pentru adoptarea legii de
aprobare aparţine numai Preşedintelui, pe care acesta
o exercită pe calea unui mesaj. În acelaşi sens este şi
încheierea tratatelor şi acordurilor internaţionale, ce
nu se poate face decât din iniţiativa puterii executive,
precum şi folosirea teritoriului naţional de către trupe
străine, ce se poate aproba de Parlament la propunerea
Preşedintelui României.19
Potrivit art.131 alin.(5) din Constituţie republicată, dacă propunerea legislativă implică o cheltuială
bugetară, aceasta nu poate fi aprobată fără stabilirea
sursei de finanţare20 iar, potrivit art.111 alin.(1) din
Constituţie, dacă ea implică modificarea prevederilor
bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale
de stat este obligatoriu să se ceară Guvernului o
informare asupra acestor consecinţe21, spre a evita
riscul adoptării unor măsuri imposibil de realizat22;
în doctrină s-a subliniat că aceste exigenţe nu reprezintă restricţii ale dreptului de iniţiativă legislativă al

19
I. Muraru, M. Constantinescu, op.cit., p.121. L. Saïdj, Le
parlament et les traités, la loi relative à la ratification ou à
l’approbation des engagements internationaux, LGDJ, Paris,
1979, p.53-54.
20
Prin Decizia nr.666/2007 referitoare la constituţionalitatea
Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.128/1997
privind Statutul personalului didactic (publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.514 din 31 iulie 2007), Curtea
Constituţională a statuat că „ în cadrul raporturilor constituţionale
dintre Guvern şi Parlament, problemele referitoare la structura şi
execuţia bugetului de stat au semnificaţii deosebite în procesul
legislativ, în ceea ce priveşte fundamentarea şi susţinerea unor
reglementări în diferite domenii cu implicaţii financiare
profunde”, în acest sens fiind prevederile art. 111 alin.(1) tez a
doua şi cele ale art. 138 alin (5) din Constituţie; în absenţa
stabilirii sursei de finanţare, Curtea Constituţională a decis că
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.128/1997
privind Statutul personalului didactic – ce stabilea drepturi
financiare noi pentru profesori – promovată pe calea iniţiativei
parlamentare, este neconstituţională.
21
Potrivit art.11 lit.b1) din Legea nr.90/2001 privind organizarea
şi funcţionarea Guvernului (publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001), astfel cum a fost
modificată prin Legea nr. 250/2006, Guvernul are la dispoziţie
un termen de 60 de zile în care să se exprime asupra propunerilor
legislative, nerespectarea acestui termen echivalând cu
susţinerea implicită a formei iniţiatorului.
22
I. Muraru, M. Constantinescu, op.cit. 122. Este de menţionat
că în Tezele proiectului de Constituţie se prevedea că propunerile
legislative şi amendamentele formulate de membrii Parlamentului a căror adoptare conduce la diminuarea resurselor publice
sau la crearea sau agravarea unor cheltuieli publice sunt admisibile numai după consultarea Guvernului; o asemenea formulare
s-a considerat că ar împiedica posibilitatea parlamentarilor de aşi exercita dreptul la iniţiativă legislativă (Geneza Constituţiei
României, 1991 – Lucrările Adunării Constituante, Editura Regia
Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1998, pag.447 şi
urm.).
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parlamentarilor, ci măsuri de protecţie a plenului
împotriva pericolului unor propuneri demagogice sau
nerealiste, cu urmări negative asupra echilibrului
finanţelor publice. 23
Prin urmare, iniţiativa legislativă nu se poate
exercita şi nu poate interfera în sfera de competenţă
a Guvernului; cu alte cuvinte, nu este posibil ca, pe
calea iniţiativei legislative parlamentare, să se
legifereze în domenii ce sunt în competenţa
normativă a Guvernului24.
La aceste limitări ale dreptului de iniţiativă
legislativă parlamentară credem că se mai adaugă
una, care este însă aplicabilă în cazul tuturor
categoriilor de iniţiatori stabiliţi prin Constituţie:
astfel, deşi nici Constituţia şi nici regulamentele
parlamentare nu prevăd expres, considerăm că
printr-o propunere legislativă parlamentară se pot
reglementa numai relaţii sociale care ţin de domeniul
legii, aceasta fiind o cauză de neprimire a sa; prin
urmare, în opinia noastră, nu pot fi primite propuneri
legislative care modifică, completează sau abrogă
hotărâri de Guvern – pentru faptul că hotărârile sunt
date în aplicarea legii, aceasta fiind, potrivit
Constituţiei, de competenţa Guvernului25 – şi nici
acele iniţiative legislative parlamentare care modifică
dispoziţii din regulamentele parlamentare26. Într-o
asemenea situaţie, biroului permanent îi revine
sarcina ca, în virtutea obligaţiei sale de a stabili
competenţa Camerei de a dezbate orice iniţiativă
legislativă, să nu înregistreze o asemenea propunere
legislativă27.

III. Propuneri de lege ferenda
Posibilitatea instituită prin Constituţie în
favoarea deputaţilor şi a senatorilor de a iniţia
propuneri legislative reprezintă o modalitate deosebit
de importantă de exercitare a mandatului parlamentar. Din motive lesne de înţeles, însă, iniţiativele
legislative ale parlamentarilor nu pot „concura” – sub
aspectul fundamentării, anticipării consecinţelor în
aplicare şi, mai ales, al substanţei reglementării – cu
iniţiativele Guvernului. Din această constatare, ce are
ca punct de plecare o raţiune obiectivă (mijloacele
financiare, umane şi instituţionale de care dispune
Guvernul sunt întotdeauna mai mari prin comparaţie
cu cele ale parlamentarilor), în practica parlamentară
pot rezulta cel puţin două ipoteze, ambele cu
consecinţe la fel de importante pentru exercitarea
mandatului parlamentar.
Prima dintre acestea priveşte faptul că neputând, în mod obiectiv, să-şi focalizeze eforturile,
parlamentarii depun un număr mare de iniţiative, al
căror conţinut vizează – de cele mai multe ori – fie un
număr redus de destinatari, fie instituie ori modifică
un număr relativ redus de norme dintr-un act normativ28. Pe acest fond se remarcă, mai ales în ultimele
două legislaturi, o creştere a numărului propunerilor
legislative29 care, pe de o parte, încarcă agenda de
lucru, iar pe de altă parte diluează efortul şi atenţia
ce ar putea fi acordate altor iniţiative legislative; în
opinia noastră, la acest aspect contribuie şi procedura
legislativă instituită după revizuirea Constituţiei30,

23

I. Muraru, M. Constantinescu, op. cit., p. 208.
Prin Decizia nr.16/2007 referitoare la constituţionalitatea Legii
privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, în
subordinea Guvernului României (publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.66 din 29 ianuarie 2007), Curtea
Constituţională a statuat că nu se pot înfiinţa prin lege organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale, aceasta fiind,
potrivit art.117 alin.(2) din Constituţie, în competenţa exclusivă
a Guvernului.; prin urmare, Legea privind înfiinţarea Autorităţii
Naţionale pentru Turism, în subordinea Guvernului României,
promovată pe calea iniţiativei parlamentare – întrucât
reglementează înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Turism ca
organ de specialitate al Guvernului, în subordinea acestuia, este
neconstituţională.
25
În total, din 1992 şi până în prezent au fost înregistrate şi
dezbătute de ambele Camere 26 de asemenea iniţiative legislative
parlamentare
26
O propunere legislativă cu un asemenea obiect de reglementare
a fost depusă în actuala legislatură la Senat (în anul 2010).
27
În practica parlamentară însă, deşi birourile permanente
exercită o asemenea atribuţie – în virtutea regulamentelor
parlamentare (art. 32 alin. 1 lit. g) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor şi art. 36 alin. 1 lit. e) din Regulamentul Senatului) –,
acestea au înregistrat propuneri legislative care vizau fie
modificarea regulamentului uneia dintre Camere, fie modificarea
unor hotărâri guvernamentale, Camerele fiind astfel în situaţia
de a le dezbate, de a le respinge şi chiar de a le trimite celeilalte
Camere, în calitate de Cameră decizională.
24

Elocventă ni se pare situaţia în care acelaşi parlamentar a depus
27 de iniţiative ce constau în intervenţii legislative asupra
aceluiaşi act normativ (Legea nr.31/1990), dar fiecare propunere
legislativă avea ca obiect de reglementare modificarea câte unui
text din această lege; în mod deloc surprinzător, toate au fost
respinse.
29
La Senat, între 1990 şi 2000 situaţia propunerilor legislative
este următoarea: în legislatura 1990-1992 au fost depuse spre
dezbatere şi adoptare un număr de 10 propuneri legislative, iar în
legislaturile 1992-1996 şi 1996-2000, au fost depuse spre
dezbatere şi adoptare câte un număr de 105, respectiv 109
propuneri legislative; faţă de această perioadă, între 2000 şi 2011
se contată o creştere exponenţială a numărului iniţiativelor
legislative parlamentare; astfel, în legislatura 2000-2004 numărul
propunerilor legislative este de 587, în legislatura 2004-2008
numărul propunerilor legislative este de 1878, iar în actuala
legislatură, până la data de 1 septembrie 2011, acest număr era de
1258. La Camera Deputaţilor: 1996-2000, numărul propunerilor
legislative este de 268; în legislatura 2000-2004, numărul
acestora este de 770, în legislatura 2004-2008, numărul
propunerilor legislative creşte la 1189, pentru ca în actuala
legislatură (2008 – 1 septembrie 2011), acest număr să fie de 920.
30
Potrivit art. 75 alin.(1) şi .(3) din Constituţia României,
republicată, iniţiativele legislative se depun la Camera competentă şi, indiferent dacă sunt adoptate sau respinse de către
aceasta, se transmit celei de-a doua Camere, care decide definitiv;
anterior revizuirii Constituţiei, propunerile legislative se
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care permite continuarea procedurii legislative în
cadrul Camerei decizionale indiferent de soluţia de
adoptare sau de respingere a unei iniţiative legislative
în cadrul primei Camere sesizate31. Cea de-a doua
ipoteză se situează la polul opus. Raportul inegal de
posibilităţi face ca în acele situaţii – puţine la număr
– în care Guvernul nu promovează anumite proiecte
de lege, parlamentarii să-şi „unească eforturile” şi să
adopte, pe calea iniţiativei parlamentare, acele
reglementări necesare şi prioritare pentru agenda
acestora32; astfel de situaţii nu sunt numeroase, dar
exemplele sunt notabile, explicaţia nepromovării
acestora de către executiv având motivaţii ce ţin fie
de faptul că asemenea reglementări nu prezintă un
interes imediat pentru Guvern (ca în cazul unei legi
privind statutul deputaţilor şi al senatorilor), fie că
acestea necesită un acord politic larg, semnificativ
diferit de cel necesar la adoptarea legilor organice,
motiv pentru care se preferă promovarea unei
propuneri legislative (cum a fost, spre exemplu, cazul
propunerii de revizuire a Constituţiei33).
Situaţia din România, referitoare la calitatea
iniţiativelor legislative parlamentare, nu este, însă,
singulară – ea regăsindu-se în multe dintre statele
Uniunii Europene34 – şi nici specifică perioadei
postdecembriste. Astfel, pentru a da un singur

exemplu, cel al Franţei, în doctrină s-a subliniat că
„(…) a devenit o obişnuinţă să se afirme că
iniţiativele legislative ale parlamentarilor reprezintă,
structural, o categorie reziduală, de interes
mediocru35; în cazul Franţei, cauzele sunt sistemice –
un regim în care executivul deţine preeminenţa în
ceea ce priveşte elaborarea reformelor şi, în
consecinţă, „producţia” legislativă – dar şi de natură
procedurală – modalitatea de stabilire a ordinii de zi
permite guvernului să controleze, în permanenţă,
activitatea parlamentară36. De asemenea, această
situaţie nu este nici specifică perioadei actuale;
într-un studiu dedicat activităţii parlamentare din
România în perioada interbelică37 se arată că, în
proporţie covârşitoare (raportul este 1 la 8), proiectele
din iniţiativa corpurilor legiuitoare sunt iniţiative de
însemnătate secundară sau nesemnificative38.
Deşi calitatea acestor iniţiative este atât de
generalizat scăzută, există o preocupare constantă, la
nivelul statelor europene pentru ameliorarea
condiţiilor privind exercitarea dreptului de iniţiativă
legislativă de sorginte parlamentară39. Plecând de la
ideea că funcţia legislativă reprezintă una dintre
împuternicirile principale ale Parlamentului, iar
dreptul de iniţiativă legislativă parlamentară este una

34

depuneau spre dezbatere şi adoptare, mai întâi, la Camera din
care făcea parte parlamentarul, iar respingerea unei asemenea
iniţiative legislative de către prima Cameră sesizată era definitivă.
31
La Senat, în legislatura 1990-1992, din cele 10 propuneri
legislative, 9 au fost respinse; în legislatura 1992-1996, din cele
105 propuneri legislative, 30 au fost respinse; în legislatura 19962000, din 109 propuneri legislative, 30 au fost respinse; în
legislatura 2000-2004, din 587 de propuneri legislative, 290 au
fost respinse; în legislatura 2004-2008, au fost respinse 1415
propuneri legislative dintr-un număr de 1878, iar în actuala
legislatură, până la 1 septembrie 2011, 1025 de propuneri
legislative – din 1258 – au fost respinse. La Camera Deputaţilor,
în legislatura 1996-2000, din cele 268 de propuneri legislative
au fost adoptate 163, în legislatura 2000-2004, din cele 770 de
propuneri legislative, au fost adoptate 277, în legislatura 20042008, au fost adoptate 454 dintr-un total de 1189, pentru ca în
actuala legislatură, numărul propunerilor legislative adoptate
până la data de 1 septembrie 2011 să fie de 362 din numărul total
de 920.
32
Strict exemplificativ menţionăm că Legea nr.429/2003
privind revizuirea Constituţiei României se revendică dintr-o
propunere legislativă; la fel, Legea nr. 96/2006 privind Statutul
deputaţilor şi al senatorilor sau, recent, Legea nr.35/2008 privind
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea
Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001
şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (ce vizează
introducerea a ceea ce în mediile politice şi de presă a fost numit
drept „votul uninominal”).
33
Pentru a elimina orice confuzie, subliniem că ne referim aici la
propunerea legislativă care a stat la baza revizuirii Constituţiei
în anul 2003.
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Pentru cazul Franţei, a se vedea, Ph.Bachsmidt, Le succès
méconnu des lois d’initiative parlamentaire, Révue française de
droit constitutionnel, nr.78/2009, PUF p.344-360. Cu nimic
diferită nu este nici situaţia din Marea Britanie, unde proporţia de
legi de sorginte parlamentară este marginală (6 din cele 89 de
legi adoptate între 2005 şi 2007); acest dezechilibru suscită puţine
reacţii în rândul parlamentarilor ori din partea doctrinei, care
rămân convinşi că Parlamentul nu se poate compara cu Guvernul
în ceea ce priveşte iniţiativa legislativă; în acest sens este de
menţionat procedura tragerii la sorţi (the ballot) a parlamentarilor
autorizaţi să depună o propunere legislativă; aceeaşi este situaţia –
sub aspectul preponderenţei iniţiativelor guvernamentale – şi în
Germania (J.Gicquel, J.-E.Gicquel, op.cit., p.236).
35
Ph.Bachsmidt, op.cit., p.346.
36
În perioada 1995-2009, numai o treime din legile adoptate în
Franţa se revendică din propuneri legislative (cf.Ph.Bachmidt,
op.cit., p.365).
37
F.Tănase, Parlamentul şi viaţa parlamentară din România, 1930 –
1940, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p.129-259.
38
Din cele 18 proiecte legislative trecute la categoria „mai
importante”, menţionăm: organizarea unei misiuni ştiinţifice în
Albania, reglementarea unei împroprietăriri în judeţul Vlaşca,
autorizarea unui examen excepţional pentru înaintarea învăţătorilor la gradul II (F.Tănase, op.cit., p.136).
39
Spre exemplu, în Franţa, în cadrul recentei revizuiri constituţionale s-au modificat dispoziţiile art.48 referitoare la stabilirea
ordinii de zi. Cu privire la acest aspect, în doctrina franceză s-a
considerat că modificarea regulilor aplicabile stabilirii ordinii de
zi este de natură să antreneze, automat, creşterea procentului de
propuneri legislative devenite legi în ansamblul legilor adoptate
de Parlament (X.Vandendriessche, Une révalorisation parlamentaire à principes constitutionnels constants, JCP, La semaine
juridique nr.31-35, 2008, p.41-42).
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dintre modalităţile de valorizare a rolului
reprezentanţilor naţiunii, considerăm că, pentru
îmbunătăţirea calităţii acestui tip de iniţiative,
soluţiile ţin de sistemul constituţional al fiecărui stat
şi de raporturile concrete dintre autorităţile publice.
IV. Posibile soluţii pentru îmbunătăţirea
calităţii iniţiativelor legislative
În cazul României, soluţia pe care o credităm
cu rezultate în practică implică cel puţin două planuri
ale intervenţiei legislative. Primul din aceste paliere
are în vedere reconfigurarea activităţii uneia dintre
instituţiile fundamentale ale statului, respectiv a
Consiliului Legislativ. Potrivit art.79 din Constituţia
României republicată, Consiliul Legislativ este organ
de specialitate al Parlamentului care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării,
unificării şi coordonării întregii legislaţii; el ţine evidenţa oficială a legislaţiei României. Potrivit legii sale
de organizare şi funcţionare40, Consiliul Legislativ
desfăşoară două activităţi fundamentale: cea de
avizare a proiectelor de acte normative şi cea de
organizare a evidenţei oficiale a legislaţiei. Dintre
aceste două activităţi, prima are o legătură directă cu
activitatea legislativă a Parlamentului şi, prin modul în
care este reglementată, o influenţă deosebită asupra
exercitării dreptului de iniţiativă legislativă al
parlamentarilor; astfel, potrivit legii sale organice,
activitatea de avizare desfăşurată de Consiliul
Legislativ are în vedere avizarea proiectelor de lege,
a propunerilor legislative, precum şi a proiectelor de
hotărâri cu caracter normativ ale Guvernului. Or, din
perspectiva rolului său constituţional, considerăm că
avizarea realizată de Consiliul Legislativ este una
extinsă dincolo de norma constituţională, de natură să
încarce activitatea acestei instituţii şi să o deturneze
de la misiunea pentru care a fost creată. În opinia
noastră, intenţia legiuitorului constituant originar a
fost aceea de a pune la dispoziţia Parlamentului un
organism specializat şi independent, care prin
profesionalismul membrilor săi să se constituie într-un
suport al activităţii parlamentare41 şi mai puţin al
activităţii Guvernului; admitem că, într-o interpretare
literală, sintagma din conţinutul art. 79 din Constituţie
– proiecte de acte normative – este pe deplin
acoperitoare pentru activitatea de avizare a Consiliului
Legislativ, astfel cum este aceasta organizată în

40
Legea nr.73/1993 privind organizarea şi funcţionarea
Consiliului Legislativ, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.260 din 5 noiembrie 1993.
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prezent; considerăm însă că aceasta ar fi trebuit să
aibă în vedere şi să fie realizată prin raportare la rolul
şi misiunea Consiliului Legislativ ca instituţie
fundamentală, astfel cum este aceasta reglementată
prin Constituţia adoptată în 1991 şi în mai mică
măsură prin raportare la rolul tradiţional42 al
Consiliului Legislativ în România43.
Limitarea atribuţiei de avizare a Consiliului
Legislativ la proiectele de lege şi la propunerile
legislative – prin excluderea hotărârilor de Guvern –
este o măsură care ar fi de natură şi să „despovăreze”
această instituţie de un efort care, ulterior, ar putea fi
mai mult orientat şi concentrat către activitatea
parlamentară – putând contribui la îmbunătăţirea
calităţii propunerilor legislative parlamentare;
totodată, aceasta ar putea constitui un bun punct de
plecare în ceea ce priveşte suportul tehnic acordat
parlamentarilor, nu atât în elaborarea propriu-zisă a
proiectelor de acte normative, cât mai ales în
fundamentarea şi în analiza modului în care acestea
se integrează în sistemul legislativ existent. În plus –
şi acesta reprezintă al doilea plan de intervenţie –
credem că se impune şi modificarea legislaţiei
referitoare la elaborarea proiectelor de acte
normative44, inclusiv a acelei subsecvente acesteia45,
în sensul instituirii unor reguli unitare pentru
iniţiatorii actelor normative cu privire la procedura

41

A.Iorgovan, Odiseea Elaborării Constituţiei, Ed.Uniunii
Vatra Românească, Târgu Mureş, 1998, p.223, 225, 505.
42
Tradiţional, Consiliul Legislativ a avut rolul de organ
consultativ de specialitate menit să avizeze întreaga legislaţie
normativă; astfel, potrivit art.76 alin.1 al Constituţiei din 1923,
Consiliul Legislativ avea rolul de a ajuta în mod consultativ la
facerea şi coordonarea legilor emanând fie de la puterea
executivă, fie din iniţiativă parlamentară, cât şi la întocmirea
regulamentelor generale de aplicare a legilor; în conformitate cu
art.72 alin.2 din Constituţie din 1938, consultarea Consiliului
Legislativ este obligatorie pentru toate proiectele de legi, atât
înainte cât şi după amendarea lor în comisii; potrivit art.1 din
Legea nr.15/1971, Consiliul Legislativ era constituit ca organ
consultativ de specialitate pe lângă Consiliul de Stat, având
sarcina de a sprijini organele de stat în activitatea de pregătire,
coordonare şi sistematizare a legislaţiei.
43
Ca organism permanent, Consiliul Legislativ a funcţionat în
România în perioada 1923-1948, respectiv între 1971-1989
(V.Dorneanu, S.Popescu, I.Mrejeru, V.Ţăndăreanu, T.Prelipceanu,
Consiliul Legislativ, tradiţie şi modernitate, 1926-2001, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 2000).
44
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative (republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.260 din 21 aprilie 2010).
45
Hotărârea Guvernului nr.555/2001 pentru aprobarea
Regulamentului privind procedurile pentru supunerea proiectelor
de acte normative spre adoptare Guvernului (publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.334 din 22 iunie
2001); art.92 şi 113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor;
art.89 din Regulamentul Senatului.
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de avizare a proiectelor de acte normative de către
Consiliul Legislativ; practic, potrivit actualelor
reglementări, în timp ce Guvernul dispune de
posibilitatea de a reface orice proiect de act normativ
potrivit avizului Consiliului Legislativ, înainte de a-l
depune la Parlament, parlamentarii nu dispun de o
asemenea posibilitate întrucât, în cazul lor, solicitarea
avizului Consiliului Legislativ se face numai după
depunerea propunerii legislative la Camera

competentă; şi de aici rezultă mari diferenţe între
conţinutul normativ al unei iniţiative guvernamentale
şi cel al uneia parlamentare46. În acest sens, credem
că se impune şi adoptarea unor reglementări similare
la nivelul regulamentelor parlamentare ale celor două
Camere47 în ceea ce priveşte înregistrarea iniţiativelor
legislative ale parlamentarilor şi, respectiv, procedura
aplicabilă acestora.

46
Conform Hotărârii Guvernului nr.561/2009, avizul Consiliului
Legislativ se solicită de către Guvern înaintea depunerii proiectului
de lege la Parlament; în funcţie de observaţiile cuprinse în aviz,
Guvernul are posibilitatea de a reface proiectul de act normativ.
Spre deosebire de această situaţie, în conformitate cu art.92 şi 113
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, respectiv cu art.89 din
Regulamentul Senatului. propunerile legislative sunt transmise
spre avizare numai după înregistrarea şi depunerea lor la Camera
competentă; potrivit regulamentelor parlamentare, în calitate de
iniţiatori , deputaţii şi senatorii nu beneficiază de posibilitatea
„refacerii” iniţiativei, fără ca acest fapt să nu antreneze şi consecinţe procedurale sub aspectul legiferării: în practică parlamentară
„refacerea” iniţiativei implică, mai întotdeauna, retragerea
iniţiativei şi depunerea alteia noi, pentru care curg noi termene.
Potrivit regulamentelor parlamentare, după primirea avizului
Consiliului Legislativ (de fapt după primirea tuturor avizelor
prevăzute de lege, inclusiv a punctului de vedere al Guvernului)
propunerile legislative sunt prezentate Biroului permanent, de la
această dată începând să curgă şi termenele prevăzute de art.75
alin.2 din Constituţie. Între regulamentele celor două Camere

există o diferenţă substanţială referitoare la momentul de la care
începe să curgă termenul în care prima Cameră sesizată trebuie
să se exprime asupra unei iniţiative legislative: de la prezentarea
în Biroul permanent – indiferent dacă Consiliul Legislativ a
transmis sau nu avizul – art.92 alin.(5) coroborat cu art.113
alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor; numai după
primirea avizului Consiliului Legislativ, dar nu mai târziu de 60
de zile – art.89 alin.(1) din Regulamentul Senatului coroborat
cu art.11 lit.b1 din Legea nr.90/2001).
47
Acesta este un aspect care, în alte state, mai ales în cele cu
parlamente bicamerale, preocupă decidenţii politici. Spre
exemplu, în Franţa, cu referire la îmbunătăţirea activităţii
legislative desfăşurate de parlamentari, încă din 1998 s-a pus
problema elaborării unui „cod de bună conduită” în temeiul
căruia Camerele să se „angajeze” să înscrie pe ordinea lor de zi
rezervată, iniţiativele parlamentare adoptate în cadrul celeilalte
Camere (P.Fraisseix, La fênétre parlamentaire de l’article 48,
alinéa 3, de la Constitution: une nouvelle illustration de la
révalorisation parlamentaire, Révue de droit constitutionnel,
nr.33/1998, p.5).
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REPERTORIUL LEGISLAŢIEI ROMÂNIEI
– EVIDENŢĂ OFICIALĂ –
Ediţia a XVI – a
Sorin POPESCU

Izabella NAVROŢCHI

Preşedinte de Secţie
Consiliul Legislativ

consilier, şef de sector
Consiliul Legislativ

1. Potrivit dispoziţiilor art.79 din Constituţia
României, republicată, şi art. 2 alin. (1) lit. f) din
legea sa organică, nr.73/1993, republicată, Consiliul
Legislativ, organ consultativ de specialitate al
Parlamentului are, pe lângă atribuţii de avizare şi de
examinare a conformităţii actelor normative cu
dispoziţiile Constituţiei României, obligaţia ţinerii
evidenţei oficiale a legislaţiei României şi furnizării
informaţiei necesare desfăşurării procesului legislativ.
Totodată, în conformitate cu prevederile art.1
alin. (1) lit. h) din aceeaşi lege, Consiliul Legislativ
elaborează Repertoriul legislaţiei României – evidenţă oficială, precum şi varianta on – line a acestuia.
2. Îndeplinirea acestor atribuţii ale Consiliului
Legislativ de ţinere a evidenţei oficiale a legislaţiei
României şi de întocmire a Repertoriului nu ar fi fost
însă posibile fără bogatul tezaur constând în fişele de
evidenţă pe suport de hârtie a actelor normative
adoptate anterior datei sale de înfiinţare, pe care
Consiliul Legislativ le-a preluat de la Ministerul
Justiţiei şi fostul Consiliu Legislativ creat în anul
1971. Practic, aceste fişe de evidenţă au fost punctul
de la care s-a pornit în realizarea respectivelor sarcini
ale Consiliului, în contextul fluctuaţiei legislative la
care am asistat după anul 1990.
Cel de-al treilea Consiliu Legislativ a
continuat, de la înfiinţarea sa, la 1 aprilie 1996,
activitatea de ţinere a evidenţei actelor normative
publicate în Monitorul Oficial al României, după
criterii ştiinţifice, prin întocmirea fişierului legislaţiei,
cuprinzând datele şi informaţiile pentru fiecare act
publicat, respectiv titlul, numărul şi data publicaţiei
oficiale în care a apărut, precum şi intervenţiile
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legislative pe care acesta le-a avut în decursul
timpului. Fişele de evidenţă, reprezentând adevărate
“cărţi de identitate” pentru fiecare act normativ în
parte, menţionează, pe lângă intervenţiile exprese
suferite de actul normativ de-a lungul existenţei sale
(modificări, completări, abrogări, suspendări,
repuneri în vigoare, prorogări de termene etc.), şi alte
date importante, respectiv trimiterile şi contingenţele
cu alte reglementări, derogările, normele în alb,
normele de republicare.
Începând cu anul 2003, activitatea de evidenţă
a fost informatizată integral, creându-se o aplicaţie
informatică de evidenţă a legislaţiei, care a avut ca
nucleu o bază de date. Această acţiune a fost posibilă
cu sprijinul şi implicarea directă a Departamentului
de informatică legislativă din cadrul Consiliului
Legislativ, precum şi prin colaborarea fructuoasă
dintre jurişti şi informaticieni.
Pentru a se asigura însă valorificarea bogatelor
informaţii existente în fişele de evidenţă, sub aspect
juridic şi istoric, s-a impus şi continuarea activităţii
de evidenţă asupra fondului existent până la această
dată, aşa cum a fost concepută de către iniţiatori, în
sistem tradiţional.
Fişierul de evidenţă a actelor normative furnizând toate informaţiile despre fiecare act normativ,
precum şi despre raporturile acestuia cu alte acte
normative, a stat la baza întocmirii repertoriilor
legislaţiei României apărute anual sub egida
Consiliului Legislativ, începând cu anul 1997, după o
pauză de 9 ani.
Până la ediţia a XII – a (1864 – 2007) inclusiv,
Repertoriul legislaţiei României – evidenţă oficială a
fost editat pe suport de hârtie la Editura Lumina Lex
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şi la Editura Monitorului Oficial. Ulterior însă, având
în vedere conţinutul bogat al acestuia care, de la an la
an, a crescut proporţional cu numărul actelor
normative adoptate – în prezent acesta are un număr
de 4.494 de pagini – Repertoriul legislaţiei – evidenţă
oficială a fost imprimat doar pe suport electronic, în
format pdf. Volumul mare al lucrării este dat, alături
de actele normative care alcătuiesc legislaţia activă a
României, şi de informaţiile cuprinse în capitolul
distinct al lucrării destinat actelor normative ieşite din
vigoare în decursul timpului, capitol ce va fi prezentat
ulterior.
3. Având în vedere faptul că, aşa cum s-a
precizat mai sus, Repertoriul legislaţiei României–
evidenţă oficială nu mai este tipărit pe suport de
hârtie, ci doar pe suport electronic, considerăm utilă
o prezentare a ediţiei actuale, cea de-a XVI-a, a
acestei lucrări.
Menţionăm, de la început, că ediţia a XVI –a
este structurată, ca şi ediţiile precedente, în două
părţi, şi anume:
I. PARTEA CRONOLOGICĂ
II. INDEXUL ALFABETIC
PARTEA I – CRONOLOGICĂ este, la rândul
ei, formată din 4 capitole, denumite astfel:
– Capitolul 1. Acte normative în vigoare, inclusiv acte internaţionale la care România
este parte, emise în perioada 22 decembrie
1989 – 31 decembrie 2011 şi publicate în
Monitorul Oficial al României până la data
de 15 ianuarie 2012.
– Capitolul 2. Acte normative modificatoare,
emise în perioada 22 decembrie 1989 – 31 decembrie 2011 şi publicate în Monitorul Oficial
al României până la data de 15 ianuarie 2012.
– Capitolul 3. Acte normative emise din anul
1864 până la data de 22 decembrie 1989,
publicate în Monitorul Oficial/Buletinul
Oficial, integral ori parţial în vigoare sau
neabrogate expres.
– Capitolul 4. Acte normative abrogate expres
sau având caracter temporar, care şi-au produs efectele ori care şi-au încetat aplicabilitatea după 22 decembrie 1989.
4. Structura prezentei ediţii este rezultatul
activităţii laborioase a actualului Consiliu Legislativ
de asanare a vechiului fond de acte normative. Astfel,
din cele peste 3.000 de acte normative identificate a
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face parte din acest fond în anul 1996, Consiliul
Legislativ a analizat şi propus, pentru a fi eliminate
din legislaţia activă, aproximativ 2000 de acte
normative, care au şi fost abrogate expres prin Legea
nr. 7/1998, L. nr. 120/2000, L. nr. 121/2000, L. nr.
158/2004, prin H.G. nr. 735/1997, H.G. nr. 474/1999,
H.G. nr. 475/1999 şi H.G. nr. 233/2004. La actele
normative propuse spre abrogare de Consiliul
Legislativ s-au adăugat alte sute de acte, abrogate
punctual, odată cu adoptarea unor noi reglementări
în materiile respective.
5. Ca urmare, în cadrul Capitolului 1 din
Partea I – Cronologică sunt cuprinse actele normative
din perioada 22 decembrie 1989 – 31 decembrie
2011, având funcţie de sine stătătoare, denumite acte
normative de bază, care constituie partea în mod
covârşitor preponderentă a legislaţiei în vigoare a
României. Aceste acte sunt enumerate ţinând seama
de ierarhia forţei lor juridice, cu respectarea principiului supremaţiei legii, actele organului legiuitor
fiind urmate de actele normative subordonate, în
executare, de reglementările şi actele altor autorităţi
publice centrale.
Actele normative de bază sunt înserate cu toate
elementele lor de identificare şi anume: categoria
actului normativ, numărul şi anul adoptării/emiterii,
titlul, în forma sa iniţială sau conform ultimei
modificări şi, în final, numărul şi data Monitorului
Oficial în care a fost publicat.
În situaţia în care un act normativ de bază este
modificat, actul modificator este menţionat numai cu
unele elemente esenţiale de regăsire şi plasat, după
termenul „Modificări”, sub actul de bază.
În scopul cunoaşterii precise a conţinutului
sintetic al intervenţiilor produse în structura actului
de bază, actul modificator indică concret care anume
articole, alineate sau alte elemente structurale ale
acestuia au fost modificate, completate, introduse,
abrogate sau având o aplicare temporară.
În suita modificărilor se menţin toate intervenţiile legislative care au avut loc asupra unui act
normativ de bază, ca evenimente juridice, chiar dacă
unele dintre acestea nu mai au legitimitatea de a fi
aplicate în viitor, fiind temporare sau abrogate expres.
Procedându-se astfel, se facilitează cunoaşterea
tuturor intervenţiilor legislative ce au avut loc asupra
actului normativ de bază.
În cazul în care actul de bază, modificat în
timp, a fost republicat, la actele modificatoare ante-
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rioare republicării, înregistrate la actul de bază, nu sau mai menţionat elementele din structura actului
normativ de bază care au fost anterior modificate,
completate sau abrogate, întrucât forma republicată
a actului de bază asigură informaţii precise despre
noua sa configuraţie juridică.
În situaţiile în care au survenit în timp şi alte
intervenţii legislative asupra unui act normativ, cum
sunt rectificările, acestea sunt înserate la locul care
le revine, după data Monitorului Oficial în care au
fost publicate. În acelaşi mod s-a procedat şi pentru
republicări.
La Capitolul 1 şi Capitolul 3 din Partea I –
Cronologică, pentru actele normative de bază pe care
le considerăm, în mod evident, abrogate implicit, s-a
făcut o trimitere la noile reglementări în materia
respectivă, cu semnul v. (vezi). Aceste aprecieri se
limitează însă la acte normative asupra existenţei
cărora nu există controverse, întrucât, astfel cum s-a
arătat, în Repertoriu s-a operat numai cu intervenţiile
legislative exprese.
În structura Repertoriului au fost incluse şi
actele normative emise de autorităţile administraţiei
publice centrale de specialitate şi ale autorităţilor
administrative autonome, în perioada 22 decembrie
1989 – 31 decembrie 2011 şi publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I, deşi, potrivit legii sale
de organizare şi funcţionare, Consiliul Legislativ nu
avizează şi proiectele acestor acte normative.
6. Cu privire la data intrării în vigoare a unui
act normativ, precizăm că, faţă de reglementarea
constituţională anterioară, care statua că legea intră
în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în
textul ei, textul actual al Constituţiei revizuite prevede la art. 78 că legea intră în vigoare la 3 zile de la
data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în
textul ei.
De asemenea, potrivit art. 12 din Legea nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legile şi ordonanţele emise de Guvern în baza unei legi speciale de
abilitare intră în vigoare la 3 zile de la data publicării
în Monitorul Oficial al României, Partea I sau la o
dată ulterioară prevăzută în textul lor. Termenul de
3 zile se calculează pe zile calendaristice, începând
cu data publicării în Monitorul Oficial al României,
şi expiră la ora 24,00 a celei de-a treia zi de la
publicare. Ordonanţele de urgenţă ale Guvernului

12

intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial
al României, Partea I, sub condiţia depunerii lor
prealabile la Camera legislativă competentă să fie
sesizată, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată
ulterioară. Celelalte acte normative, respectiv alte
acte adoptate de Parlament, hotărârile Guvernului,
actele autorităţilor administrative autonome, ordinele,
instrucţiunile şi alte reglementări emise de organele
administraţiei publice centrale de specialitate intră în
vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dacă în cuprinsul lor nu este
prevăzută o dată ulterioară.
Prevederile constituţionale şi legale referitoare
la intrarea în vigoare a actelor normative, mai sus
menţionate, trebuie avute în vedere de utilizatorii
Repertoriului.
7. Având în vedere caracterul general obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale, precum şi
faptul că în Constituţie se prevede, la art.147, că
dispoziţiile din legile, ordonanţele şi regulamentele
Camerelor Parlamentului, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile
de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă,
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul nu pun
de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile
Constituţiei (pe durata acestui termen, dispoziţiile
constatate ca fiind neconstituţionale fiind suspendate
de drept), şi în actuala ediţie a Repertoriului au fost
evidenţiate acele dispoziţii din cuprinsul actelor
respective declarate neconstituţionale de Curtea
Constituţională, ca urmare a exercitării controlului
posterior de neconstituţionalitate.
De asemenea, sunt evidenţiate şi deciziile
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care s-au admis
recursuri în interesul legii, făcându-se menţiunile
corespunzătoare pentru actele normative şi dispoziţiile la care se referă. De remarcat că, în ultimii ani,
aceste decizii s-au înmulţit în mod constant, ele
aducând clarificări utile şi necesare în legătură cu
interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi
acţionând ca veritabile izvoare de drept, fiind considerate ca atare de tot mai mulţi autori.
8. În suita actelor normative cuprinse în
Secţiunile 1.2, 1.3, 1.6, 1.7 şi 1.8 sunt înserate cronologic atât actele interne (naţionale), cât şi actele
internaţionale la care România a devenit parte, prin
ratificare, aderare, aprobare, acceptare sau alte
modalităţi juridice echivalente.
Cuprinderea actelor internaţionale la care
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România este parte, în ordinea cronologică a actelor
normative în vigoare, pe care organele competente le
introduc în legislaţia naţională, reprezintă o aplicaţie
în concret a principiului constituţional exprimat în
art.11 din Constituţia României, republicată, care
prevede că „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit
legii, fac parte din dreptul intern”.
Ţinând seama că activitatea creatoare de
ordine normativă, multilaterală ori bilaterală, este
încorporată în substanţa actului internaţional şi că
actul intern al României emis pentru operaţiunea de
ratificare, aderare sau aprobare are funcţia unui act
de recunoaştere a calităţii normative a acestuia, în
spaţiul grafic al Repertoriului am rezervat locul de
prim plan actului internaţional, actul intern (naţional)
fiind înscris sub actul internaţional. În cazurile în care
actul de ratificare, aderare sau aprobare conţine şi
norme de natură organizatorică, această funcţie este
preluată în descriptorii Repertoriului. În acest scop,
descriptorii pentru actele internaţionale au fost
înscrişi cu un alt corp de literă şi anume cu cel italic.
9. Tot ca o excepţie de la regulile de selectare
şi prezentare, menţionăm că în Capitolul 1 au fost
cuprinse, ca acte de bază, şi unele acte care, potrivit
titlului, par a fi numai acte modificatoare, deşi în
structura lor normativă sunt instituite şi reglementări
de sine stătătoare. La fel s-a procedat şi cu actele al
căror titlu este mixt, din care rezultă clar cele două
funcţii, de act modificator şi act de bază.
10. Crearea Capitolului 2, cuprinzând actele
modificatoare emise în perioada 22 decembrie 1989 –
31 decembrie 2011, care au exclusiv sau parţial
această funcţie, are rolul ca acestea să fie mai uşor
identificate şi regăsite după criteriile categoriei
actului şi numărului acestuia. De asemenea, el are şi
funcţia de a realiza legătura între cele două fonduri
legislative, din Capitolele 1 şi 3, atunci când modificarea a intervenit în perioada 22 decembrie 1989 –
31 decembrie 2011 şi se referă la ambele aceste
fonduri legislative.
Actele normative modificatoare sunt inserate,
în mod sintetic, mai întâi, prin categoria actului,
nr./an, M. Of. nr. /an, urmând apoi actele de bază
modificate, prin indicarea categoriei şi numărului
acestora.
11. În Capitolul 3 sunt cuprinse actele normative – puţine la număr – emise în perioada dintre
anul 1864 şi data de 22 decembrie 1989, publicate în
Monitorul Oficial/Buletinul Oficial, care sunt integral
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sau parţial în vigoare ori neabrogate expres.
În acest capitol, actele normative publicate în
Monitorul Oficial/Buletinul Oficial sunt înscrise cu
elementele lor de identificare şi cu modificările
intervenite.
Locul lor în Capitolul 3 reprezintă o excepţie
de la regula prezentării în suita cronologică, istorică,
a legislaţiei României, dat fiind rolul acestora – cu
unele excepţii – de restrânsă utilizare, deoarece în
general normele juridice vechi, cu obligativitate
generală, nu mai sunt adecvate noii ordini de drept
instaurate după 22 decembrie 1989.
Excepţiile la care ne referim au în vedere, în
principal, vechile coduri (civil, penal, de procedură
civilă şi de procedură penală) care urmează să fie
înlocuite de noile coduri, adoptate în anii 2009 şi
2010 (Legea nr. 286/2009 – Codul penal, Legea nr.
287/2009 – Codul civil, Legea nr. 134/2010 – Codul
de procedură civilă, Legea nr. 135/2010 – Codul de
procedură penală), dar neintrate încă în vigoare, cu
excepţia noului Cod civil. Datele de la care vor intra
în vigoare noul cod penal, de procedură civilă şi de
procedură penală sunt prevăzute în legile de punere în
aplicare ale acestora care se află în procedură
legislativă, urmând a fi adoptate în viitorul apropiat.
În acest fond se regăsesc şi acte normative
care doar parţial mai sunt aplicabile sau care sunt
nefuncţionale în totalitatea lor. Am considerat utilă
includerea şi a acestor acte normative în Repertoriul
actual al Legislaţiei României, urmărindu-se cu
deosebire avizarea utilizatorilor că unele acte normative au o situaţie precară şi că pot fi, într-un viitor
apropiat, datorită procesului de novare legislativă,
propuse spre abrogare expresă. În cazul în care unele
norme ar mai putea prezenta interes, pot fi preluate în
acte normative noi, adoptate potrivit procedurii şi
competenţelor legale.
Procedând astfel, s-ar putea elimina tot ceea ce
a mai rămas din unele acte normative vechi, ale căror
prevederi sunt, în mare măsură, inaplicabile, depăşite
de noile realităţi social-economice.
De la principiul că în Repertoriu sunt înscrise
numai actele normative care au fost publicate în
Monitorul Oficial/Buletinul Oficial s-au făcut şi
câteva excepţii. Cităm, în acest sens, actele normative
nepublicate iniţial, dar care ulterior au fost publicate.
12. Capitolul 4 este alcătuit din totalitatea actelor normative abrogate expres în perioada 22
decembrie 1989 – 31 decembrie 2011, precum şi din
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actele considerate a fi avut caracter temporar şi care
s-au epuizat în aplicare.
O altă categorie de acte normative inclusă în
acest capitol o constituie actele scoase din evidenţa
fondului activ (SE), dintre care enumerăm:
a) acte normative care au în exclusivitate funcţia
de act abrogator sau de respingere a ordonanţelor
Guvernului. Aceste acte sunt trecute sub actul de bază
care a fost abrogat expres, respectiv respins şi sunt
evidenţiate şi separat sub simbolul (SE);
b) acte normative sub condiţie, care şi-au
încetat aplicabilitatea în momentul îndeplinirii
condiţiei. Includem în această categorie acele acte
care stabilesc validitatea lor până la data emiterii unui
alt act normativ nominalizat expres în text.
13. PARTEA A II-A a Repertoriului cuprinde
INDEXUL ALFABETIC al actelor normative în
vigoare, evidenţiate în Partea I, Capitolul 1.
Indexul alfabetic conţine informaţii utile atât
pentru actele normative interne (naţionale), cât şi
pentru actele internaţionale la care România este
parte. Cuvintele cheie (descriptorii) care caracterizează un asemenea act normativ sunt înserate, în
funcţie de conţinutul lor juridic, în ordine alfabetică.
De asemenea, fiecare descriptor are, la rândul
lui, atunci când este cazul, subdescriptori rezultaţi din
legăturile sale fireşti, ca urmare a subsumării faţă de
descriptorul aflat în vârful ierarhiei date.
Acest procedeu permite reprezentarea rapidă
cu privire la ansamblul de norme dintr-un anumit
domeniu, dependente unele de altele, în modalităţi
multiple. Ca urmare, se realizează un cadru coerent şi
logic în regăsirea conceptelor, categoriilor şi
instituţiilor juridice, care permite trimiterea la
normele din care fac parte şi care sunt menţionate în
dreptul acestora prin categoria actului, număr şi an.
14. Începând cu 1 ianuarie 2007, ca urmare a
aderării la Uniunea Europeană, potrivit art. 148 alin.
(2) din Constituţia României, prevederile tratatelor
constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte
reglementări comunitare cu caracter obligatoriu au
prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile
interne, cu respectarea prevederilor Tratatului de
aderare (Legea nr. 157/2005).
În conformitate cu dispoziţiile art. 288 din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, regulamentele adoptate de instituţiile comunitare sunt
obligatorii în toate elementele lor şi sunt direct
aplicabile şi în România, fără să fie necesare măsuri
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prealabile de preluare, în dreptul naţional, a directivelor comunitare care fixează pentru statele
membre doar obiectivele ce trebuie atinse şi care
trebuie transpuse (implementate) în legislaţia
naţională după metoda utilizată şi în faza de preaderare, respectiv a armonizării legislaţiei române
cu cea comunitară.
Pe site-ul Uniunii Europene, http://eurlex.europa.eu/ro/index.htm, pot fi accesate, în limba
română, reglementările comunitare (regulamentele şi
directivele) publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L. Comunicările Comisiei şi alte
asemenea acte comunitare sunt publicate în seria C a
Jurnalului Oficial.
De asemenea, pe site-ul http://www.curia.
europa.eu/ro poate fi accesată, în limba română,
jurisprudenţa la zi a Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene.
15. Începând cu data de 5 decembrie 2006,
„Repertoriul Legislaţiei României” este înregistrat ca
marcă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci,
pentru clasa „42 – Servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de concepţie şi cele
legate de acestea; servicii juridice”, titularul acesteia
fiind Consiliul Legislativ, iar drepturile cu privire la
marcă sunt cele prevăzute în Legea nr. 84/1998
privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată.
Ca urmare, orice contrafacere a mărcii sau punerea
în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică
sau similară cu marca înregistrată pentru produse
identice sau similare şi care prejudiciază titularul
mărcii înregistrate, constituie infracţiune şi se
sancţionează potrivit art. 90 din Legea nr. 84/1998,
republicată.
16. Obligaţiile constituţionale şi legale de
ţinere a evidenţei oficiale a legislaţiei şi de întocmire
a Repertoriului au ca fundament principiul existenţei
în România a unei singure evidenţe oficiale a
legislaţiei, care să permită cunoaşterea exactă şi
corectă a situaţiei juridice a fiecărui act normativ, la
diferite momente istorice; orice altă evidenţă
legislativă ţinută de alte entităţi juridice, neabilitate în
acest sens, nu poate fi avută în vedere. De asemenea,
nu pot fi avute în vedere nici variantele consolidate
ale actelor normative întocmite de acestea, întrucât
numai variantele republicate în publicaţia oficială a
statului au caracter oficial, fiind întocmite de
organele abilitate şi avizate de Consiliul Legislativ,
conform dispoziţiilor legale.
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În vederea îndeplinirii obligaţiei legale a
Consiliului Legislativ, de furnizare a informaţiei
necesare desfăşurării procesului legislativ, Repertoriul legislaţiei României – evidenţă oficială este
distribuit ministerelor precum şi altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale de specialitate.
17. Repertoriul legislaţiei României –
evidenţă oficială – Ediţia a XVI -a a fost elaborat
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de un colectiv al Secţiei de evidenţă oficială a
legislaţiei şi documentare a Consiliului Legislativ,
cu sprijinul Departamentului de informatică legislativă din cadrul Consiliului, care a realizat
aplicaţia informatică de evidenţă a legislaţiei şi
formatul electronic al Reper toriului ce poate fi
regăsit pe site-ul Consiliului Legislativ, la adresa
www.clr.ro.
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Consideraţii privind infractiunile de fals.
Infracţiunile de fals material în înscrisuri oficiale
şi fals intelectual în noul Cod penal
Ionuţ MAZÂLU
Expert
Consiliul Legislativ
I. Consideraţii introductive
Infracţiunile de fals constituie o categorie bine
particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a
faptelor socotite socialmente periculoase. Faptele de
fals aduc o gravă atingere adevărului şi încrederii
care trebuie să rezulte din înscrisuri în vederea
formării şi desfăşurării relaţiilor dintre oameni
Legea penală a socotit că este necesar ca
pentru ocrotirea relaţiilor sociale, pentru asigurarea
normalei formări şi desfăşurări a acestor relaţii să fie
incriminate faptele prin săvărşirea cărora, alterându-se adevărul, se creează un pericol grav sau se
aduce o vătămare a relaţiilor respective. Infracţiunile
de fals implică o alterare a adevărului. O astfel de
alterare priveşte anumite entităţi, cum ar fi unele
lucruri cărora li se atribuie juridic însuşirea şi deci
funcţionarea de a servi drept probă a adevărului, pe
care îl exprimă sau atestă valori exprimate prin
monede, timbre, titluri de credit ori sigilii,
instrumente de marcat, înscrisuri1. Prin incriminarea
faptelor care alcătuiesc grupul infracţiunilor de fals,
legea penală a înţeles să ocrotească relaţiile sociale
ale căror formare, desfăşurare şi dezvoltare ar putea
fi primejduite sau vătămate prin săvârşirea unor astfel
de fapte.
Infracţiunile de fals sunt asemănătoare în ceea
ce priveşte obiectul ocrotirii penale, însă există şi
unele diferenţieri. Din punct de vedere al ocrotirii
legii penale şi deci al obiectului juridic generic al
infracţiunilor de fals, valoarea socială pe care legea o
apără este încrederea publică în lucrurile care au legal

1
Vintilă Dongoroz şi colectiv, Explicaţii teoretice ale codului
penal, partea specială, Editura Academiei Române, Bucureşti
1972, pag. 357
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însuşirea de a face probă (monede, titluri de credit,
instrumente de autentificat, înscrisuri).
Infracţiunile de fals au ca obiect juridic comun
relaţiile sociale referitoare la încrederea publică în
autenticitatea entităţilor cu insuşire probatorie, adică
adevărul pe care acestea au destinaţia legală de a-l
exprima sau atesta2.
Nu există infracţiune de fals când lucrul asupra
căruia s-a efectuat falsificarea nu are însuşirea de a
servi drept probă, fapta putând constitui, eventual,
înşelăciune (exemplu- alterarea adevărului privind
valoarea unei monede ieşită din circulaţie nu constituie infracţiuni de fals fiindcă în acest caz moneda
nu mai are funcţie probatorie).
Din punct de vedere al subiectului activ nemijlocit (autor), toate infracţiunile de fals pot fi
săvârşite de orice persoană, nefiind necesară vreo
calitate specială decât în anumite cazuri. Aşadar, va
putea fi subiect activ al acestor infracţiuni, persoana
care îndeplineşte condiţiile generale pentru a răspunde penal şi anume să fie persoană fizică, să îndeplinească condiţia de vârstă şi să nu fie constrânsă
fizic sau psihic. La anumite infracţiuni, subiectul
activ poate avea o anumită calitate. Calitatea subiectului activ poate fi o circumstanţă agravantă când
săvârşirea falsului a fost înlesnită de acea calitate.
Toate infracţiunile de fals sunt susceptibile de
participaţie şi deci, pluralitatea de subiecţi activi
(coautor, instigator şi complici) este posibilă3.

2
Octavian Loghin, Tudorel Toader, Drept penal român. Partea
specială, Casa de presă şi editură Şansa srl, Bucureşti 1997,
pag.473
3
M.Georgescu, Încadrarea juridică a faptei săvârşite prin
declararea unor fapte inexacte în alcătuirea inventarului, în
RRD nr.3/1974, pag.104
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În ceea ce priveşte elementul material al laturii
obiective a acestor infracţiuni, acesta se realizează
prin comisiune (acţiune). Acţiunea care constituie
elementul material al acestor infracţiuni trebuie să
constea într-o operaţiune de alterare a adevărului
săvârşită în orice mod (material, scriptic sau oral),
dar care concretizează totdeauna în obiectul care
conţine alterarea adevărului. Chiar în cazul alterării
pe cale orală operaţia de alterare a adevărului se
sublimează în conţinutul înscrisului întocmit de
organul care a primit declaraţia, înscris care va servi
ca mijloc de probă. Acţiunea prin care se alterează
adevărul în cazul infracţiunilor de fals poate apărea
sub forma contrafacerii sau alterării în diferite
moduri4.
Acţiunea de falsificare poate fi totală sau
parţială. În categoria infracţiunilor de fals sunt
incluse faptele de fals propriu-zis dar şi unele fapte
derivate care, datorită legăturii lor cu primele, au fost
reglementate în acelaşi capitol. Faptele derivate se
realizează şi ele prin acţiuni, altele decât cele pe care
le implică infracţiunile de fals propriu-zis. Asemenea
acţiuni sunt: punerea în circulaţie sau deţinerea în
vederea punerii în circulaţie a monedelor sau valorilor falsificate, fabricarea sau deţinerea instrumentelor sau materialelor destinate a servi la fabricarea
de monedă sau valori, folosirea instrumentelor de
autentificare sau marcare falsificate, folosirea înscrisurilor falsificate5.
Atât faptele de fals propriu-zis cât şi cele
derivate se caracterizează prin faptul că produc o
stare de pericol pentru valoarea socială ocrotită. În
general acestea sunt infracţiuni de pericol, adică
urmarea socialmente periculoasă se concretizează
într-o stare de pericol la adresa unei valori sociale
ocrotite. Dar unele fapte derivate reglementate în
acest titlu, fie în formă simplă, fie în cea agravată sunt
şi cauzatoare de vătămări. Punerea în circulaţie de
monede sau valori falsificate este mai gravă, dacă a
cauzat o pagubă importantă sistemului financiar.
Infracţiunile de fals, fiind în majoritate infracţiuni de pericol, raportul de cauzalitate rezultă de
regulă din materialitatea faptei. Dacă legea cere şi
producerea unui rezultat, raportul de cauzaliatate
trebuie stabilit după fiecare caz.

4

Vezi Gh. istoreanu şi colectiv, Drept penal, partea specială,
Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999
5
O. Loghin, Tudorel Toader, Drept penal român. Partea specială,
Casa de presă şi editură Şansa srl, Bucureşti 1997
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Actele pregătitoare nu sunt incriminate ca
formă a infracţiunii după faza de realizare a activităţii
infracţionale şi, în consecinţă, nu sunt sancţionate.
În ceea ce priveşte tentativa, aceasta este
sancţionată la următoarele infracţiuni: falsificare de
monede (art.310), falsificare de titluri de credit sau
instrumente de plată (art.311), falsificarea de timbre
sau efecte poştale (art.312), punerea în circulaţie de
valori falsificate (art.313), falsificarea de instrumente
oficiale (art.317), falsul material în înscrisuri oficiale
(art.320), falsul intelectual (art.321 şi falsul în
înscrisuri sub semnătură privată (art.322).
Infracţiunile de fals se consumă în momentul
în care activitatea infracţională a fost dusă până la
capăt şi s-a produs urmarea socialmente periculoasă,
adică o stare de pericol pentru valoarea socială a
încrederii publice.
II. Elemente de drept comparat privind
infracţiunile de fals
Codul penal francez, intrat în vigoare la 1
septembrie 1993 cuprinde infracţiunile de fals în
Capitolul I al Titlului IV, consacrat „Faptelor care
aduc atingere încrederii publice”. De la art. 444-1 la
art.444-4 sunt încriminate infracţiunile de fals în
înscrisuri, uz de fals, deţinerea frauduloasă a unui
document fals, falsul comis într-un înscris public sau
autentic, procurarea frauduloasă unei alte persoane a
unui document elaborat de administraţia publică,
contrafacerea sau falsificarea de monedă sau monede
de bancă care au curs legal în Franţa sau emise de
instituţii străine sau internaţionale abilitate în acest
scop, transportul, punerea în circulaţie sau deţinerea
în vederea punerii în circulaţie de semne monetare
contrafăcute sau falsificate, contrafacerea sau falsificarea de monede de bancă franceze sau străine care
nu au curs legal sau nu mai sunt autorizate, punerea
în circulaţie a oricărui semn monetar neautorizat
având ca obiect înlocuirea biletelor de bancă ce au
curs legal în Franţa, întrebuinţarea sau deţinerea fără
autorizaţie de materiale şi instrumente special
destinate la fabricarea monedelor sau biletelor de
bancă, contrafacerea sau falsificarea timbrelor poştale
sau altor valori poştale, inclusiv a celor ce sunt emise
de serviciile de poştă ale unei ţări străine, contrafacerea sau falsificarea sigiliului statului sau a
timbrelor naţionale sau a instrumentelor de marcare
a obiectelor de aur, argint şi platină, uzul acestora,
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precum şi alte reglementări cu semnificaţii mai
reduse.
Codul penal german din 15 mai 1871, cu modificările până la 9 iunie 1989 cuprinde încriminările
referitoare la falsuri în înscrieri în Capitolul 23 al
Părţii speciale, „Falsuri în înscrisuri” (paragrafele
267-281). În alte capitole ale codului sunt cuprinse şi
dispoziţii referitoare la forma falsului, cum sunt:
falsificarea de monedă (paragraful 146), punerea în
circulaţie de monede false (paragraful 147), falsificarea de bancnote oficiale (paragraful 149),
atestarea falsă în timpul serviciului (paragraful 348).
Paragraful 151 prevede că sunt asimilate monedelor,
hârtiile de valoare stabilite de lege iar paragraful 152
extinde aplicarea dispoziţiilor referitoare la falsificarea de monede, bilete de bancă, hârtii de valoare şi
la valute străine. Codul penal german rezervă un
articol separat – 152 a, falsificării de imprimate
pentru eurocecuri.
La rândul său, Codul penal italian din 1930
conţine o serie de prevederi vizând falsul de monedă,
timbre sau de alte valori (articolele 453, 454, 459,
460, 561, 464), falsificarea sigiliului statului şi
utilizarea sigiliului contrafăcut (art.467), contrafacerea altor sigilii publice sau instrumente destinate
autentificării şi uzul acestora (art.468), uzul abuziv
de sigilii şi instrumente de autentificare adevărate
(art.471), precum şi falsurile în înscrisuri (art.476,
479, 482-485, 489).
În Codul penal elveţian din 21 decembrie
1937, pot fi semnalate unele dispoziţii referitoare la
falsuri. Titlul C din acest cod este consacrat falsificării banilor, timbrelor oficiale de valoare, a mărcilor
oficiale, a măsurilor şi greutăţilor fiind încriminate,
prin articole separate următoarele fapte: fabricarea
banilor falşi (art.240), falsificarea banilor (art.241),
punerea în circulaţie a banilor falşi (art.242), deprecierea banilor (art.243), importarea, achiziţionarea,
luarea în păstrare a banilor falşi (art. 244), falsificarea
timbrelor oficiale de valoare (art.245), falsificarea
mărcilor oficiale (art.246), fabricarea sau procurarea
aparatelor de falsificare (art.247), precum şi falsificarea greutăţilor şi măsurilor (art.248). Art.250
prevede că dispoziţiile Titlului X sunt aplicabile şi în
cazul monedelor, bancnotelor, biletelor de bancă şi
timbrelor străine. Titlul XI al Codului penal elveţian
este rezervat falsului material în înscrisuri oficiale
(art.251-257).
Câteva referiri pot fi făcute şi asupra Codului
penal spaniol din 14 septembrie 1973, cu modificările

18

până în anul 1992. Titlul III al Cărţii a II-a prevede,
începând cu art. 269, următoarele: falsificarea semnăturii sau ştampilei şefului statului sau a semnăturii
miniştrilor, falsificarea sigiliului statului, falsificarea
sigiliului autorităţilor. Falsurile de monedă au de alte
valori sunt pedepsite potrivit articolelor 283, 284 şi
291, iar falsurile în înscrisuri sunt încriminate în
articolele 302, 303, 304, 306 şi 307, art.308 prevede
infracţiunea de fals privind identitatea, iar art.309,
confecţionarea sau deţinerea de instrumente şi
materiale în vederea falsificării.
Codul penal portughez, intrat în vigoare la 23
septembrie 1982, cuprinde un număr important de
dispoziţii referitoare la falsuri, după cum urmează:
falsul în documente (art.228), contrafacerea sau
falsificarea datelor şi planurilor tehnice (art.230),
falsul comis de un funcţionar în exercitarea atribuţiilor de serviciu (art.233), eliberarea de certificate
false (art.234), uzul de documente de identitate ale
altei persoane (art.235), contrafacerea de monedă
(art.236), fabricarea sau alterarea valorii monedei
naţionale (art.237), deprecierea valorii monedei
naţionale (art.238), punerea în circulaţie de monedă
falsă (art.241) şi falsificarea sau contrafacerea de
sigilii, mărci şi ştampile (art.247).
În încheierea acestei prezentări vor putea fi
menţionate câteva prevederi cuprinse în Codul penal
model american (ediţia 1985) în materia infracţiunilor de fals, şi anume: falsul în declaraţii şi uzul
de fals (Secţiunea 241.3); falsul în înscrisuri oficiale
(Secţiunile 241.7 şi 241.8); falsul în înscrisuri private
şi falsul în monede, efecte publice, timbre, sigilii,
cărţi de credit, mărci de fabrică (Secţiunea 224.1);
frauda prin simularea rarităţii sau antichităţii obiectului (Secţiunea 224.3); falsificarea de cecuri sau alte
documente similare (Secţiunea 224.5); activităţi
frauduloase în practica comercială (Secţiunea 224.7)
şi altele.
III. Scurtă analiză comparativă a infracţiunilor de fals material în înscrisuri oficiale
(art.320) şi fals intelectual (art.321).
1. Conţinutul legal al infracţiunii de fals
material în înscrisuri oficiale constă în falsificarea
unui înscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a
subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod de
natură să producă consecinţe juridice. Constituie
agravantă atunci când falsul este săvârsit de un
funcţionar public, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu.
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Sunt asimilate cu înscrisurile oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producătoare de
consecinţe juridice. Tentativa se pedepseşte.
În ceea ce priveşte conţinutul legal al infracţiunii de fals intelectual acesta constă în falsificarea
unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia de
către un funcţionar public aflat în exerciţiul
atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau
împrejurări necorespunzătoare adevărului, ori prin
omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau
împrejurări. Tentativa se pedepseşte.
2. Condiţii preexistente
A. Obiectul infracţiunii – a) obiectul juridic
special este comun ambelor infracţiuni şi constă în
relaţiile sociale privitoare la încrederea publicului în
autenticitatea înscrisurilor; b) obiectul material în
cazul falsului material în înscrisuri oficiale este
înscrisul supus falsificării, în timp ce la falsul intelectual, este reprezentat de înscrisul oficial falsificat.
B. Subiecţii infracţiunii – a) subiectul activ al
infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale poate
fi orice persoană sau funcţionar public, în timp ce la
falsul intelectual acesta este circumstanţiat, adică nu
poate fi comis decât de funcţionarul public aflat în
exerciţiul atribuţiilor de serviciu; b) subiectul pasiv
este organul, unitatea, instituţia publică, regia autonomă societatea comercială, persoana juridică căreia
i se atribuie în mod nereal înscrisul oficial falsificat
sau orice persoană fizică prejudiciată în propriile sale
interese. În cazul falsului intelectual, subiectul pasiv
principal este statul ale cărui interese au fost lezate,
precum şi unitatea sau instituţia în cadrul cărora s-a
săvârşit falsul.
3. Conţinutul constitutiv
A. Latura obiectivă – elementul material în
cazul falsului material în înscrisuri oficiale, constă în
acţiunea de contrafacere sau alterare, în timp ce la
falsul intelectual activitatea de falsificare se poate
realiza prin două modalităţi alternative: prin atestarea
unor fapte necorespunzătoare adevărului, fie prin
omisiunea cu ştiinţă de a însera unele date sau
împrejurări.
În ceea ce priveşte elementul material al
infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, s-a
arătat faptul că neprevederea expresă în legea penală a
ipotezei alcătuirii din nou a unui act, a dus la o practică
greşită în activitatea unor instanţe de judecată, care au
omis tragerea la răspundere penală în cazurile de
întocmire, în totalitate sau în parte, a unui act oficial,
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susţinându-se că infracţiunea se săvârşeşte numai dacă
se contraface scrierea sau subscrierea, sau se alterează
în orice mod un act oficial preexistent. Aplicarea
diferenţiată a prevederilor art. 288 Codul penal actual,
a determinat adoptarea unei decizii de îndrumare a
Plenului Tribunalului Suprem (nr. 1/1970), prin care
s-a precizat că noţiunea de „falsificare” folosită de art.
288 trebuie înţeleasă nu numai în sensul de denaturare
a unui înscris preexistent, adevărat, ci şi în sensul de
înscris imitat, alcătuit fraudulos, plăsmuit, neadevărat,
contrafăcut. După adoptarea acestei decizii de îndrumare, instanţele noastre judecătoreşti s-au pronunţat
constant în acest sens.
B. Latura subiectivă – diferenţa dintre cele
două infracţiuni este că falsul intelectual nu poate fi
comis din culpă, totodată, tentativa nu este posibilă
când falsul se comite prin omisiune.
Diferenţa de principiu între cele două infracţiuni constă în faptul că, la falsul material în înscrisuri
oficiale, înscrisul oficial trebuie să preexiste acţiunii
de falsificare, în timp ce la falsul intelectual înscrisul
este falsificat chiar în momentul redactării acestuia,
chiar de cel care avea competenţa de a întocmi acest
înscris oficial.
Referitor la structura şi conţinutul juridic ale
infracţiunii de fals intelectual remarcăm Decizia nr.4
din 21.01.2008, care a stabilit că fapta de omisiune
în tot sau în parte, ori evidenţierea, în actele contabile
ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, ori, evidenţierea în actele contabile sau alte documente
legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni
reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, constituie infracţiunea complexă de evaziune fiscală,
prevăzută de art.9 alin.(1) lit.b) şi c) din Legea
nr.241/2005, fost art.11 lit.c) , fost art.13 din Legea
nr.87/1994 , nefiind incidente dispoziţiile art.43, fost
art.37, fost art.40, din Legea nr.82/1991 – Legea
contabilităţii, raportat la art.289 Cod penal; aceste
activităţi fiind cuprinse în conţinutul constitutiv al
laturii obiective a infracţiunii de evaziune fiscală6.
Dacă în prima parte a textului incriminator ne
aflăm în faţa unei infracţiuni care se săvârşeşte prin
acţiune, comisivă, în partea a doua se poate observa
aceeaşi infracţiune, de astă dată, realizată prin omisiune.
6

www.unibuc.ro
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Omisiunea, ca aspect al elementului material
al falsului intelectual, constituie o lacună care se răsfrânge asupra actului în întregime, căruia îi modifică
conţinutul, făcându-l să exprime în conţinutul său, o
altă situaţie decât cea adevărată.
Subiectul nu alterează cu nimic forma actului,
aspectul său fizic, ci numai conţinutul înscrisului,
care, din cauza omisiunilor de care este afectat, nu
mai exprimă în întregime sau în parte, realitatea.
Este de reţinut că, pentru existenţa infracţiunii
este necesar îndeplinirea a două condiţii esenţiale şi
anume ca atestarea ori omisiunea neîngăduită să se fi
realizat cu prilejul întocmirii înscrisului de către un
funcţionar public aflat în exerciţiul atribuţiilor de
serviciu.
Textul art.321 din noul Cod penal nu cere în
mod expres ca falsificarea să fie de natură a produce
consecinţe juridice, cum se întâmplă în cazul falsului
material în înscrisuri oficiale. Această cerinţă decurge, însă, în mod indirect, din menţiunea pe care o
face legea, că falsificarea înscrisului oficial este
realizată de un funcţionar public aflat în exerciţiul
atribuţiilor de serviciu.
Unele legislaţii trec în rândul modalităţilor de
falsificare şi suprimarea (distrugerea) înscrisului.
Considerăm că o asemenea activitate, nu poate fi
calificată ca infracţiune de fals, deoarece încrederea
publică, ca valoare socială, ocrotită de legea penală,
nu poate fi vătămată, decât prin intrarea în scenă a
relaţiilor sociale, a unor înscrisuri false; încrederea
publică trebuie înţeleasă, nu ca sentiment cu privire la
adevăr în general, ci cu referire la înscrisuri ca
expresie a adevărului. Ori, în cazul distrugerii
înscrisului, sentimentul încrederii nu poate fi raportat
la un lucru, o entitate materială, care este chemată să
exprime un adevăr şi în consecinţă, nu putem vorbi
de existenţa infracţiunii de fals în înscrisuri.
IV. Aspecte privind aplicarea dispoziţiilor
referitoare la infracţiunile de fals
material în înscrisuri oficiale şi fals
intelectual
Mai mulţi penalişti au semnalat, în mod just
redactarea greşită a infracţiunii de fals intelectual
(art.289) din actualul Cod penal, infracţiune care,
după text, ar putea fi săvârşită de orice funcţionar,
deşi făptuitorul acţionând asupra unui înscris oficial,
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nu poate avea decât calitatea de funcţionar public.
Este o necorelare vădită a art.289 cu art.150 alin.2
din actualul Cod penal.
În acelaşi sens s-au exprimat şi alţi autori,
arătând că includerea în categoria serviciilor publice
a unor activităţi, de genul ce vor urma, este o exagerare şi, pe de altă parte, are drept consecinţă, distorsionarea sensurilor noţiunilor de „înscris oficial”,
„funcţionar public” şi „funcţionar”.
În primul rând, sunt discutabile modalităţile
alese de legiuitor pentru delimitarea entităţilor care
face referire art.176 din noul Cod penal, întrucât nu
se utilizează un criteriu strict determinabil, încercându-se definirea noţiunii public, prin aceea de interes
public care nu se bazează pe un reper constant.
Se poate considera că legiuitorul a intenţionat
ca prin expresia instituţiile sau alte persoane juridice
de interes public să le nominalizeze pe cele înfiinţate
de persoanele fizice sau juridice pentru satisfacerea
unor interese publice, făcând parte dintre acestea
partidele politice, organizaţiile sindicale, patronale
sau profesionale.
Interesul public nu este definit nici în alte
ramuri de drept, însă în cazul societăţilor comerciale
se prezumă utilitatea socială din însăşi momentul
autorizării lor. Diversitatea formelor de organizare
juridică, mărimea capitalului şi obiectul de activitate
diferenţiat, determină utilităţi sociale diferite, fără a
exista criterii obiective care să marcheze începutul
interesului public. Există însă multe societăţi comerciale care întrunesc toate criteriile pentru a fi considerate de interes public în special cele provenite din
fostele regii autonome. Sfera acestor societăţi nu
poate fi extinsă prea mult, întrucât noţiunea public,
definită în art.176, este utilizată şi în cuprinsul laturii
obiective a altor infracţiuni, care nu se pot referi la
orice subiect de drept.
Pe de altă parte, societăţile comerciale şi alte
persoane juridice care nu se includ în noţiunea public
nu pot emite înscrisuri oficiale în sensul definit în
art.178 alin.2, astfel că documentele care emană de
la ele nu pot intra sub incidenţa infracţiunilor de fals
material în înscrisuri oficiale şi fals intelectual
prevăzute în art.320 şi 321 din noul Cod penal.
În cazul infracţiunilor de fals material ar exista
un subterfugiu prin încadrarea falsului în categoria
înscrisurilor sub semnătură privată prevăzut în
art.322.
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Includerea acestor falsuri în categoria celor sub
semnătură privată reprezintă o improvizaţie, întrucât
aplicarea strictă a prevederilor legale ar determina
imposibilitatea sancţionării penale a faptelor de întocmire de documente false de către funcţionarii societăţilor comerciale şi a celorlalte entităţi neîncadrabile
în noţiunea public definită în art.176 Cod penal.
Încadrarea faptelor de acest gen în infracţiunea de fals
în înscrisuri sub semnătură privată, poate avea consecinţe juridice nefavorabile.
Pentru înlăturarea acestor inconveniente este
necesară modificarea noului Cod penal pentru
redefinirea laturii obiective a infracţiunilor de fals
material în înscrisuri oficiale şi fals intelectual, în
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sensul falsificării înscrisurilor care emană de la orice
persoană juridică.
În acest mod ar putea fi delimitată sfera acestora, pe baza unui criteriu obiectiv cert, asigurându-se
tratament juridic egal pentru toţi subiecţii de drept
din această categorie.
În ceea ce priveşte unii subiecţi ai infracţiunii
s-ar putea aduce modificări, în sensul introducerii
unei figuri juridice noi – cea a persoanei care nu este
funcţionar, dar care exercită o activitate de interes
public, întrucât în noul Cod penal prin art.175 nu s-a
reuşit în totalitate determinarea subiecților , ceea ce ar
putea avea ca efect restrângerea nejustificată a
categoriilor de persoane care pot avea calitatea de
subiect activ al infracţiunii de fals intelectual.
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Logodna la români,
de la originile scrise cunoscute până la noul Cod Civil
Lucica Violeta NICULAE
Expert
Consiliul Legislativ
„ ...că măcară şi cine nu este îndreptat, de aicea
citind cu socotinţă şi cu luare aminte, lesne se va
îndrepta şi se va întări“
Matei Basarab, Îndreptarea legii, 1652

1. Logodna a fost dintotdeauna un act
important în viaţa cuplului. Este actul prin care se
prefigurează viitorul cuplu, viitoarea familie – celula
de bază a societăţii, iar vechimea ei coboară până la
textul Bibliei: „când un om va fi însurat de curând, să
nu se ducă la oaste, şi să nu se pună nici o sarcină
peste el; să fie scutit, din pricina familiei, timp de un
an, şi să veselească astfel pe nevasta pe care şi-a
luat-o”. (Deuteronom 24:5) iar „cine s-a logodit cu o
femeie, şi n-a luat-o încă, să plece şi să se întoarcă
acasă, ca să nu moară în luptă şi s-o ia altul”.
(Deuteronom 20:1, 7).
Originile instituţiei în spaţiul românesc se
pierd în negura timpului, când canoanele religioase
se împleteau strâns cu viaţa creştinilor.
În dreptul roman nu se cunoştea logodna,
căsătoria liber consimţită fiind singura uniune dintre
două persoane de sex diferit reglementată. Urmare a
cuceririlor romane, era precizată în amănunt căsătoria
dintre un cetăţean roman şi o localnică, soarta
copiilor rezultaţi din căsătorie în funcţie de statutul
părinţilor săi (sclavi, liberţi1, peregrini, cetăţeni
romani). Altfel, locuitorii daci contractau între ei o

căsătorie potrivit legii lor naţionale, aflăm de la
Gaius, I, 922.
Vechile noastre legiuiri, Codurile Calimach,
Caragea şi Donici au reglementat logodna ca pe un
contract (antecontract) care obliga la încheierea
căsătoriei. În mediul rural, logodna avea loc de
obicei cu ocazia peţitului, când se cădea de acord
asupra viitoarei căsătorii şi când se faceau daruri
între tineri şi părinţii lor. La baza instituţiei, în
forma ei medievală, stăteau prevederile dreptului
canonic răsăritean, care o definea drept „ arătare şi
făgăduiala unei căsătorii viitoare”, cu precizarea că
se poate face fie printr-un înscris, fie fără înscris,
sau chiar o simplă învoială între absenţi.
Pentru încheierea logodnei era necesar
consimţământul celor în cauză, iar în caz de
neînţelegere între părinţi, triumfa părerea tatălui. În
Moldova, Cartea românească socotea legătura astfel
creată ca fiind în măsură să dea drept la acţiune
logodnicului sau viitorului său socru pentru a apăra
de calomnie pe logodnică. Şi în sistemul dreptului
transilvănean, legătura creată între un bărbat şi o
femeie în scopul întemeierii unei familii a fost
considerată o taină bisericească şi era precedată de

2
1

oameni liberi

22

Vladimir Hanga (coordonator), Istoria dreptului românesc,
București, Ed. Academiei R. S. R., 1980, p.100
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logodnă (sponsalia) ocazie cu care se schimbau
inelele3.
Profesorul Ioan Bărbătescu de la Facultatea de
Drept din Bucureşti în cursul de drept civil român din
1849 dădea următoarea definiţie : „Prin logodnă, se
promite facerea nunţii în viitor; aşa logodna pregăteşte căsătoria. Ea se socoteşte infiinţată după ce
se săvârşesc oarecare ceremonii religioase ”.
Vom identifica în cele ce urmează evoluţia în
timp a instituţiei. Pentru rigoarea, frumuseţea şi
claritatea limbajului juridic, vom reda textele în
grafia originală, cu unele explicaţii unde e cazul.
2. Unul dintre primele izvoare scrise ale
dreptului românesc, Îndreptarea legii de la 1652 a
lui Matei Basarab4, face vorbire de vârsta pe care
trebuia să o aibe logodnicii pentru îndeplinirea
ritualului : Nearaoa5 împăratului Alexie Comninul
precizează : „ Blagoslovită iaste6 vreama logodnei şi
a nuntei, cînd iaste bărbatul de 14 ani şi muiarea de
12”. Ele „nu se strică deacă7 se fac cu socotinţă ».
Logodna nu are putere prin ea însăşi, ci « de la
sfintele molitve şi de la ruga lui Dumnezeu, pentru
aceea sunt nedespărţiţi şi nedezlegaţi ; numai ce să
despart carii se află cu vină întru fără leage8. Că cum
se dăspart nuntele9 pentru vinele lor, aşa şi
logodnele”. Pentru situaţia în care, din varii motive,
unul din logodnici nu vrea să rămână logodit cu
celălalt, darurile primite cu ocazia ceremoniei
trebuiau înapoiate îndoit de cel ce se răzgândea :
„ Logodna această tocmeală are : doi oameni să
tocmesc să se însoare şi dau arvună, iară carele de
într-amîndoi se va lepăda, adecă-i va părea rău,
acela să dea îndoită arvuna ce au luat ; de va fi fost
preţul arvunei galbeni 3, să se dea 6, iară de va fi
fost ughi10 10, să i se dea ughi 20”.

3

Idem, p. 505-507
Îndreptarea legii 1652, Editura Academiei Republicii Populare
Romîne, 1962, p.174
5
Novelă, dispoziţie normativă – Îndreptarea legii 1652, p. 961
6
este
7
dacă
8
Se despart numai cei ce nu au respectat legea, din vina lor.
9
căsătoriile
10
Veche monedă maghiară de aur; galben unguresc – cf. DEX
4
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3. În Condica lui Alexandru Donici (1814),
întemeiată pe izvoare romano-bizantine, alcătuită ca
şi limbaj, în condiţii superioare timpului său11 la Cap.
XXX – Despre logodnă şi cununie, se precizează :
„Cel mai mic de 7 ani nu se sloboade a se
logodi.
2. La facerea logodnei este mai întâiu cerută
să fie voinţa părinţilor, iar nefiind părinţii în viaţă, a
rudelor de aproape, sau a epitropilor12, căci fiind
făcută logodna fără ştirea şi voinţa lor, se strică.
3. Logodna după rândueala bisericească fiind
făcută, cu cetirea logodirii şi prin blagoslovenie şi
legătură cu facerea crucelor, adică Ierologhie, ca
nuntă se socoteşte.
La săvârşirea însoţirii prin logodnă şi
cununie, se cercetează nu numai slobozenia13
canoanelor bisericeşti, ci încă de este cu cuviinţă şi
fără prihana cinstii ”14.
4. Instituţia logodnei este reglementată şi în
Codul Calimach – monument juridic vrednic de
oricare popor –, întemeiat mai ales pe dreptul
Basilicalelor şi elaborat după metoda Codului
austriac, pe care l-a întrebuinţat într-o măsură foarte
largă, dar folosind şi dreptul ţării şi Obiceiul
pământului. Articolele 64-70, care reglementează
logodna, sunt cu totul diferite de textul Codului
austriac, care are prevăzute doar două articole. De
aici rezultă că instituţia avea o importanţă
deosebită.15 Aplicat în Moldova începând cu anii
1817-1818 Codul Calimach dădea în definiţii precise,
în paragrafe distincte, tot ceea ce era necesar în
materie. Vârsta tinerilor pentru a putea împlini
ritualul logodnei şi asumarea consecinţelor acestui
act rămâne 14 ani pentru băieţi şi 12 ani pentru fete16.

11

Andrei Rădulescu, Pagini din istoria dreptului românesc, Ed.
Academiei R. S. R., Bucureşti, 1970, p.64
12
tutorilor
13
Libertatea dată de canoane.
14
G.P. Gheorghiu, Obiceiul pământului şi legea, Tipografia
Federaţiei Naţionale Cooperative de Librărie, Bucureşti, 1943,
p. 43-44
15
Andrei Rădulescu, Pagini din istoria dreptului românesc, Ed.
Academiei R. S. R., Bucureşti, 1970, p.83
16
§ 70 u este ertat a se face desăvârşită logodna, mai înainte
de a împlini partea bărbătească al 14-le an al vrîstei şi partea
femeiască al 12-le an ; iar cea nedesăvârşită nu este slobod a se
face mai înainte de 7 ani ai vrîstei celor ce se logodesc.
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La § 64 se prevedea că „Logodna este făgăduinţa
pentru următoarea însoţire şi se face desăvârşit sau
nedesăvîrşit § 65 « Desăvârşit se face prin ierologhie
şi are mai tot aceeaşi putere ca însuşi cununia,
neputându-se dezlega fără decât pentru cuviincioasă
pricină”. § 66 „edesăvârşit se face prin goale
tocmele şi darea de arvonă, atunce când nu se
urmează vreo legiuită îndatorire spre neapărată
săvârşirea nunţii, ci pricinuieşte numai pagubă
logoditei persoane acei ce se leapădă de cununie fără
cuviincioasă şi dreaptă pricină. § 67. Drept aceia,
dacă logodnicul fără cuvânt se leapădă de cununie,
păgubeşte arvona şi darurile ce au dat, plătind atât
cheltuielile ce s-ar fi făcut din partea logodnicei
pentru gătirea nunţii, cum şi darurile acele ce au
făgăduit şi n-au apucat a le da17.§ 68. Dacă
logodnica va fi pricina nedesăvârşirei de cununie, se
îndatoreşte a întoarce arvona, cum şi toate darurile
ce au luat şi să-i dee sub cuvânt de globire şi preţul
arvonei ; şi dacă s-ar fi făcut din partea logodnicului
cheltuielile spre gătirea nunţii, să le plătească şi pe
acele. § 69 Dacă logodnicul sau logodnica întru
adevăr n-au avut ştiinţă înaintea logodirei de legiuita
oprire a căsătoriei, nu se păgubeşte”. Fără doar şi
poate, instituţia logodnei era foarte serios tratată,
dovadă în acest sens este § 73 : „u se face puternică
alcăturirea căsătoriei fără primirea celor ce vor să se
logodească şi acelor încă, care îi au pe dânşii supt
stăpânire şi povăţuire”18.

logodi. 3. Să strică logodna : a) Când să va face
împotriva pravililor căsătorii19 ; b) Cînd voesc a să
călugări ori amîndoi logodnicii sau numai unul din
amîndoi ; c) Cînd să vor bolnăvi de boală ce nu să
poate tămădui; d) Cînd să va dovedi că unul pe altul
ponosluiaşte20 şi oarecum îl defaimă ; e) Cînd putînd
să să căsătorească, pricinuiesc pricini21 fără temeiu
şi nu să căsătoresc ; f) Cînd să va hotărî vremea de
a să căsători şi la soroc pricinuiesc fără de cuvînt;
g) Cînd nu să va hotărî vremea de a se căsători şi
peste trei ani nu să căsătoresc; h) Sau cînd aşa
numai, fără pricină, să vor căi. 4. Cînd să va strica
logodna, atunci arvunele, adecă darurile de la
logodnă să dau înapoi, cu osîndă de pagubă sau fără
osîndă. Şi de să va strica logodna pentru pricinile a,
b, c, atunci să dau înapoi fără osîndă, luînd fieşcare
ce au dat; iar de să va strica pentru pricinile d, e, f ,
g, h, atunci cine le-au luat, de va fi pricină, întoarce
arvunele şi plăteşte încă atît preţ în bani, iar cine
le-au dat, le pierde.22”

5. Legea civilă a Ţării Romîneşti vreme de 47
de ani, începând cu 1 septembrie 1818, Legiuirea
Caragea a reglementat şi ea în mod distinct instituţia
logodnei. Aplicarea ei a încetat o dată cu intrarea în
vigoare a Codului civil de la 1856. Întreg capitolul al
15-lea Pentru logodnă, îl reproducem în continuarea
studiului nostru : „1. Logodnă se zice cea mai întîi
cuvântare de tocmeală a nunţii. 2. Câţi cu câte sunt
slobozi a să căsători, aceia cu acelea pot a să şi

6. Declinul feudalismului, urmat de o
dezvoltare a relaţiilor capitaliste, transformările
majore în viaţa poporului român aduse de Unirea
Principatelor române, necesitatea adoptării unei
legislaţii unice pe întreg teritoriul locuit de români,
cerinţele impuse nouă de Tratatul de la Paris, toate
acestea au dus la elaborarea de noi legi. Redactarea
Codului civil după o perioadă lungă de gestaţie şi
punerea lui în aplicare în anul 1856, modernizează
profund instituţiile statului. Reformele lui Cuza atât
în ceea ce priveşte persoanele, actele de stare civilă,
căsătoria, familia, regimul bunurilor materiale, la care
se adaugă multe alte domenii, se înscriu în curentul
de înnoire al vremurilor. În ce priveşte logodna,
remarcăm absenţa ei din Codul civil de la 1856.
Redactarea actelor de stare civilă (de naştere, de
căsătorie, de moarte) nu mai este lăsată în seama

17

19

Dacă s-au făcut cheltuieli din partea logodnicei pentru nuntă,
le plăteşte şi pe acelea ; iar dacă n-a dat, ci numai a făgăduit
daruri, e dator să le dea.
18
Codul Calimach, Ediţie critică, Editura Academiei Populare
Române, 1958, p.91

24

Împotriva regulilor referitoare la căsătorie
A vorbi de rău; a ponegri, a defăima. – Magh. Panaszlani cf. 21
Pretextează motive
22
Legiuirea Caragea, Ediţie critică, Ed. Academiei Republicii
Populare Române, 1955, p. 72
20
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clerului, ci este dată în competenţa ofiţerului de stare
civilă, care are şi obligaţia de a le înscrie în registre
speciale de stare civilă ; căsătoria devine un act pur
civil, fiind deplin valabilă dacă a fost celebrată numai
în faţa ofiţerului de stare civilă, fără a mai fi necesară
binecuvântarea religioasă.
7. Absenţa instituţiei logodnei este menţinută
şi în timpul anilor de după cel de-al doilea război
mondial, când Codul civil a fost văduvit de
numeroase prevederi, printre care şi cele privind
relaţiile de familie, preluate într-un cod separat,
Codul familiei23. Statul român postbelic ocrotea
căsătoria şi familia; el sprijinea, prin măsuri
economice şi sociale, dezvoltarea şi consolidarea
familiei, dar nu considera că pentru încheierea
valabilă a căsătoriei ar fi necesar ca aceasta să fie
precedată de logodnă. Drept urmare, instituţia
lipseşte din prevederile Codului familiei şi doar
căsătoria încheiată în faţa delegatului de stare civilă24
este manifestarea de voinţă suficientă a două
persoane de sex diferit, care dă naştere drepturilor şi
obligaţiilor de soţi.
În acelaşi timp, pentru ocrotirea minorelor sub
18 ani, Codul penal din 194825, în art. 42426 devenit
ulterior art. 199 după adoptarea Codului penal din
1968, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare27, prevedea ca şi infracţiune Seducţia28.
După adoptarea Legii nr.301/200429, în prezent
abrogată de Legea 286/200930, incriminarea seducţiei

se menţine, la art. 219. În acest fel, legiuitorul a
apreciat că pedepsirea infracţiunii de seducere a minorelor este suficientă pentru a descuraja smulgerea
consimţământului victimei prin promisiuni de
căsătorie. „Comite această infracţiune bărbatul care
promite victimei (...) că o va lua de soţie, ori chiar se
logodeşte cu ea pentru a o determina să trăiască
împreună. După un timp o părăseşte, neîndeplinindu-şi obligaţiile asumate”31. Codul penal adoptat
recent32 nu menţine această infracţiune pentru
ocrotirea minorelor, accentul mutându-se pe alte
tipuri de infracţiuni privind viaţa privată în Titlul I al
Părţii speciale.
8. Instituţia logodnei este reintrodusă prin noul
Cod civil33 la art. 266-27034 şi definită ca fiind

31
George Antoniu, Marin Popa, Ştefan Daneş – Codul Penal
pe înţelesul tuturor, Editura Politică Bucureşti, 1988, p.215
32
Legea 296/2009 publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 510 din 24 iunie 2009
33
Legea nr.287/2009, republicată, cu modificările şi completările
aduse prin Legea nr.71/2011, în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.409 din 10 iunie 2011, a intrat în vigoare la 1
octombrie 2011.
34

Încheierea
logodnei
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Legea nr. 4/1953
În temeiul art. 3 din Legea nr. 119/1996, denumirea “delegat de
stare civilă” a fost înlocuită cu denumirea “ofițer de stare civila”
25
Decretul nr.187, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr.25
din 30 aprilie 1949
26
Acela care, prin promisiuni formale de căsătorie, determină o
persoană de sex feminin mai mică de 18 ani de a avea cu el
raport sexual comite delictul de seducţie şi se pedepseşte cu
închisoare corecţională de la unu la 3 ani. – Codul penal, Editura
Ştiinţifică, 1960, p. 229
27
Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I,
nr.55-56 din 23 aprilie 1973
28
„Fapta aceluia care, prin promisiuni de căsătorie,determină o
persoană de sex feminin mai mică de 18 ani de a avea cu el raport
sexual, se pedepseşte cu închisoare de la de la unu la 5 ani.”
29
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.575 din 29 iunie
2004
30
publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510
din 24 iunie 2009
24
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Ruperea
logodnei

Restituirea
darurilor

Art. 266. – (1) Logodna este promisiunea
reciprocă de a încheia căsătoria.
(2) Dispoziţiile privind condiţiile de fond
pentru încheierea căsătoriei sunt aplicabile
în mod corespunzător, cu excepţia avizului
medical şi a autorizării instanţei de tutelă.
(3) Încheierea logodnei nu este supusă
niciunei formalităţi şi poate fi dovedită cu
orice mijloc de probă.
(4) Încheierea căsătoriei nu este condiţionată de încheierea logodnei.
(5) Logodna se poate încheia doar între
bărbat şi femeie.
Art. 267. – (1) Logodnicul care rupe logodna
nu poate fi constrâns să încheie căsătoria.
(2) Clauza penală stipulată pentru ruperea
logodnei este considerată nescrisă.
(3) Ruperea logodnei nu este supusă niciunei
formalităţi şi poate fi dovedită cu orice
mijloc de probă.
Art. 268. – (1) În cazul ruperii logodnei, sunt
supuse restituirii darurile pe care logodnicii
le-au primit în considerarea logodnei sau,
pe durata acesteia, în vederea căsătoriei, cu
excepţia darurilor obişnuite.
(2) Darurile se restituie în natură sau, dacă
aceasta nu mai este cu putinţă, în măsura
îmbogăţirii.
(3) Obligaţia de restituire nu există dacă
logodna a încetat prin moartea unuia dintre
logodnici.
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o promisiune reciprocă a logodnicilor de a se căsători
unul cu celălalt.
În principiu, condiţiile de fond pentru a
încheia o logodnă sunt aceleaşi ca pentru încheierea
căsătoriei; dar, faţă de vechile noastre reglementări,
s-a majorat vârsta de la 14 ani la 18 ani pentru băieţi
şi respectiv de la 12 la 18 ani pentru fete şi nu s-a
stipulat clar o durată maximă a duratei logodnei (care
era de 3 ani, putând ajunge la 4 ani în cazuri bine
justificate). Astfel, pentru a încheia valabil acordul
este necesar :
– consimţământul liber şi personal al logodnicilor;
– vârsta minimă 18 ani sau, pentru motive
temeinice, 16 ani, cu încuviinţarea părinţilor sau a
tutorelui;
– persoanele să nu mai fie angajate într-o altă
logodnă în acelaşi timp;
– persoanele care se logodesc să fie de sex
diferit (logodna se poate încheia doar între bărbat şi
femeie);
– este oprită logodna între tutore şi persoana
minoră aflată sub tutela sa;
– se interzice şi logodna alienatului mintal şi a
debilului mintal;
– mai este interzisă logodna între rudele în
linie dreaptă (intre părinţi şi copii sau între bunici şi
nepoţi), precum şi între cele în linie colaterală până la
al patrulea grad inclusiv (între fraţi şi surori, între
unchi/mătuşi şi nepoţi de frate/soră, între verii
primari, cu excepţia existenţei unor motive temeinice
când instanţa se va pronunţa pe baza unui aviz
medical special dat în acest sens).
Încheierea logodnei nu este supusă niciunei
formalităţi şi poate fi dovedită cu orice mijloc de

Răspunderea
pentru
ruperea
logodnei

Termenul
de prescripţie
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Art. 269. – (1) Partea care rupe logodna în
mod abuziv poate fi obligată la despăgubiri
pentru cheltuielile făcute sau contractate în
vederea căsătoriei, în măsura în care au fost
potrivite cu împrejurările, precum şi pentru
orice alte prejudicii cauzate.
(2) Partea care, în mod culpabil, l-a determinat pe celălalt să rupă logodna poate fi
obligată la despăgubiri în condiţiile alin. (1).
Art. 270. – Dreptul la acţiune întemeiat pe
dispoziţiile art. 268 şi 269 se prescrie întrun an de la ruperea logodnei.

probă (înscrisuri, martori etc.). Am putea spune că
orice suport material poate fi considerat mijloc de
probă, din moment ce legea nu impune limite şi am
în vedere aici chiar şi status-urile de pe paginile de
internet, Facebook, Messenger, Twitter, etc.
Încheierea căsătoriei nu este condiţionată de
încheierea în prealabil a logodnei ; aşa stând lucrurile,
de cele mai multe ori cununia religioasă este
precedată de o scurtă slujbă care ţine loc de logodnă,
pentru respectarea intr-o oarecare măsură a canoanelor religioase. „Acum este aproape o regulă ca cele
două slujbe să fie oficiate în aceeaşi zi, iar cuplurile
care fac logodna cu 2-3 luni înainte sunt considerate
excepţii”, spune preotul Constantin Stoica, purtătorul
de cuvânt al Patriarhiei Române, adăugând : „în
momentul în care vin la Biserică pentru a solicita şi
programa taina cununiei, foarte mulţi tineri solicită
şi slujba de logodnă în aceeaşi zi ”. „Taina logodnei
avea loc în urmă cu zeci de ani cu câteva săptămâni
sau chiar luni înainte de nuntă. Era un întreg ritual:
peţitul, acordul familiilor în legătură cu condiţiile
nunţii şi cu zestrea fiecărui mire, logodna şi abia apoi
nunta”, povesteşte şi cercetătorul şi etnologul Şerban
Anghelescu de la Muzeul Ţăranului Român.
Ruperea logodnei nu este supusă niciunei
formalităţi şi poate fi dovedită cu orice mijloc de
probă. Logodnicul care rupe logodna nu poate fi
constrâns să încheie şi căsătoria. Ca şi garanţie a
libertăţii matrimoniale, clauza penală stipulată pentru
ruperea logodnei este considerată nescrisă.
Legiuitorul lasă părţii posibilitatea de a administra
orice probă pentru susţinerea şi dovedirea ruperii
logodnei, şi n-am putea exclude posibilitatea ca
anunţarea ruperii logodnei să se poată face într-o
discuţie pe Messenger sau pe alt site de socializare,
inclusiv printr-un mesaj lăsat în absenţa interlocutorului (când acesta este off-line). Nefiind obligat
să încheie căsătoria, logodnicul care a rupt logodna se
poate logodi din nou, fără nicio piedică, sau se poate
căsători imediat sau după trecerea unui timp oarecare
cu un alt/ o altă persoană.
În cazul ruperii logodnei, Codul civil în
vigoare prevede restituirea darurile pe care logodnicii
le-au primit în considerarea logodnei sau, pe durata
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acesteia, în vederea căsătoriei, cu excepţia darurilor
obişnuite. Faţă de reglementările vechi româneşti,
nu se prevede o plată suplimentară, ci strict darurile
sau sumele de bani primite. Darurile se restituie în
natură sau, dacă aceasta nu mai este cu putinţă, în
măsura îmbogăţirii. Nu sunt precizări suplimentare
din partea legiuitorului, ceea ce face ca dovedirea
primirii unor bunuri de către logodnici în considerarea acestui statut să fie greu de dovedit, dar şi greu
de susţinut.
Darurile nu se restituie dacă logodna a încetat
prin moartea unuia dintre logodnici reprezintă o
ipoteză clară şi logică, care nu lasă loc interpretărilor.
Partea care rupe logodna în mod abuziv sau
care, în mod culpabil, l-a determinat pe celălalt să
rupă logodna, poate fi obligată la despăgubiri pentru
cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, în măsura în care au fost potrivite cu împrejurările, precum şi pentru orice alte prejudicii
cauzate. Faţă de această redactare este greu de definit
care logodnă este ruptă abuziv sau care parte o
determină pe cealaltă să rupă logodna, în aşa fel încât
apreciem că nu puţine vor fi acţiunile în justiţie care
vor cere acesteia tranşarea conflictului.
Termenul în care poate fi exercitat dreptul la
acţiune pentru restituirea darurilor făcute în considerarea logodnei sau, pe durata acesteia, în vederea
căsătoriei, precum şi pentru sancţionarea ruperii
abuzive a acesteia este de un an de la ruperea logodnei. Şi de această dată dispoziţia legală referitoare la
termen este este greu de aplicat, având în vedere
supleţea mijloacelor de probă şi lipsa oricărei formalităţi de publicitate.
9. Dacă în trecut logodna presupunea
respectarea unui legământ de castitate până la
cununie şi chiar purificarea spirituală a viitorilor soţi,
în zilele noastre, logodna este vazută adesea şi ca o
perioadă în care celor doi le este permis să locuiască
împreună, având intenţia de a se căsători. Logodna
nu ţine loc de cununie. Logodna este preambulul
cununiei, este doar actul pregătitor, o arvunire pentru
cununie. Din acest motiv se binecuvintează şi se dă
dreptul de a se pune inelul în deget, ca logodnicii să
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ştie că ei sunt promişi unul celuilalt, precizează pr.
dr. Vasile Gavrilă, de la Biserica Rusă din Bucureşti.
Mirel Bănică, cercetător ştiinţific la Institutul
de Istorie a Religiilor al Academiei Române, consideră comunităţile tradiţionale, în care tinerii cunoşteau o fată şi, după ce terminau armata, se
căsătoreau, că sunt din ce în ce mai rare: „Constituia
o etapă foarte importantă în ecuaţia, în alchimia
vieţii. Pe de altă parte, pentru oamenii din zilele
noastre şi mai ales pentru tineri, presiunea
exteriorului asupra lor este mult mai mare, din
păcate. Li se cere ca la o vârstă relativ fragedă, 2023 de ani, vârsta la care oamenii se căsătoreau
altădată, să aibă mult mai multe «realizări»: să
termine o şcoală bună, o facultate pe măsură, să
achiziţioneze o maşină bună, un apartament etc.,
ceea ce le fragmentează viaţa şi face din căsătorie o
etapă printre altele. Tinerii, din cauza societăţii
secularizate, nu mai văd în căsătoria religioasă acel
act forte care le marca viaţa. E un ceremonial şi atât.
Că-l fac imediat după căsătoria civilă sau mai
târziu, pentru ei contează mai puţin. Sociologii
religiilor îl numesc indice de secularizare. Cu cât
sunt mai multe căsătorii civile fără căsătorie
religioasă, este evident că avem o stare de secularizare mai acută în societate. Dar, cu toate
acestea, noi, românii, stăm totuşi mult mai bine faţă
de occidentali la acest capitol, pentru că baza
tradiţională a societăţii încă îi împinge pe oameni
să se căsătorească şi religios”, mai susţine Mirel
Bănică. Tot astfel, Nicoleta Vascan, psiholog şi
psihoterapeut, consideră că România, imediat după
Revoluţie şi până în momentul de faţă, traversează o
perioadă de inversare a piramidei valorilor. „În
vârful piramidei se află de obicei credinţele,
valorile, care conturează aşa-numitul supra – eu,
partea spirituală a omului. Iar omul acum a devenit
interesat de tot ce înseamnă material, nevoi de
hrană, adăpost, nevoi bazale. Şi atunci, plecând
dintr-o societate tradiţionalistă sută la sută, tinerii,
văzând şi rata divorţurilor care a crescut înfiorător
de mult – cred că 50% dintre cupluri divorţează, şi
asta în scurt timp de la data căsătoriei -, nu caută
într-o relaţie de cuplu decât să-şi satisfacă nevoile
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primare, întâlnirea intimă şi atât. Ori căsătoria, ca
taină, presupune mult mai multe; o angajare în plan
psihologic, pentru că se întâlnesc două suflete atât
de diferite, şi abia apoi urmează planul socialeconomic“35.
Întoarcerea instituţiei logodnei în noul Cod civil
este salutară, dar este încă loc de o îmbunătăţire a
reglementării, astfel încât să se atingă scopul urmărit.

Nu neapărat măsuri coercitive împotriva abuzurilor ar
putea completa prevederile referitoare la logodnă, ci
mai ales precizia textului legii, înlocuindu-se expresii
ca Partea (...) poate fi obligată la despăgubiri, sau
Încheierea logodnei nu este supusă niciunei formalităţi
şi poate fi dovedită cu orice mijloc de probă, etc., cu
dispoziţii cu caracter obligatoriu în conformitate cu art.
8 din Legea nr. 24/2000 privind forma de redactare a
actelor normative36 .

35
http://www.ortodoxia.md/articole-si-publicatii/691-logodna-olegalizare-a-concubinajului
36
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, cu modificările şi
completările ulterioare
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PERSONALITĂŢI ALE CONSILIULUI LEGISLATIV
de-a lungul timpului

Medalion
IOAN G. LIPOVANU – Un fin specialist
în drept internaţional privat

Sorin POPESCU
Preşedinte de Secţie
Consiliul Legislativ
Dintre personalităţile care au activat în Consiliul Legislativ interbelic, în
ultimii ani de existenţă ai acestei instituții prestigioase, a
făcut parte şi IOAN
G. LIPOVANU, care
a văzut lumina zilei
la 28 ianuarie 1906
la Piatra Neamţ.
Tatăl său Gheorghe
Lipovanu a fost arhivar la prefectura
judeţului Neamţ, iar
mama sa, Caliopia (născută Iuga) era casnică.
A terminat liceul la Iaşi, în 1925, cu cea mai
mare medie. În 1928 a absolvit Facultatea de Drept a
Universităţii ieşene, obţinând diploma de licenţă cu o
bilă albă cu mare distincţie, două bile albe cu
distincţie şi două bile albe, fiind cel mai bun student
la drept din seria 1925 – 1928. Totodată absolvă şi
Facultatea de filosofie din Iaşi.
Ca urmare a rezultatelor foarte bune la învăţătură obţinute în ţară, a fost trimis, ca bursier al
statului român, la Facultatea de Drept a Universităţii
din Paris, unde a studiat în perioada 1929–1932. La
19 noiembrie 1929 a obţinut Diploma de Drept
Public a Facultăţii de Drept a Universităţii pariziene,
iar la 31 mai 1932, Diploma de Drept Privat a aceleiaşi facultăţi.
Obţinând o bursă acordată de Fundaţia „Carnegie pentru pacea internaţională”, în valoare de
1000 de dolari, se reîntoarce la Paris, în 1934, pentru

Buletin de informare legislativă nr. 1 / 2012

Tudor PRELIPCEANU

a urma Institutul de Înalte Studii Internaţionale. În
capitala Franţei, şi-a luat doctoratul în drept, în 1935,
cu un subiect foarte actual şi mult dezbătut după
primul război mondial, respectiv statutul apatrizilor,
îndrumător de teză fiindu-i profesorul A. De Geouffre
de la Pradelle.
În 1935, tot la Paris, Ioan G. Lipovanu a
obţinut, în urma promovării cu rezultate bune a
examenelor date, Certificatul de Studii al Institutului
de Înalte Studii Internaţionale. Diploma de doctor în
drept i-a fost eliberată de Rectoratul Academiei din
Paris la 28 martie 1936.
Teza de doctorat a lui Ioan G. Lipovanu,
tipărită în 1935, la Paris, de Editura „Les Éditions
Internationales” şi intitulată L’apatridie, este dedicată de autor, în semn de afecţiune şi recunoştinţă,
părinţilor săi şi profesorului Traian Ionaşcu, pe
atunci la Facultatea de Drept a Universităţii din Iaşi.
De asemenea, pe pagina anterioară introducerii, Ioan
G. Lipovanu îşi exprimă profunda sa gratitudine faţă
de eminenţii săi profesori A. De Geouffre de la
Pradelle şi A. Rouast, de la Facultatea de Drept a
Universităţii din Paris (cu ultimul va întreţine, de
altfel, peste ani, o corespondenţă asiduă), precum şi
faţă de profesorii N. Daşcovici şi F. Sion, de la
Facultatea de Drept din Iaşi. La 2 iunie 1937,
Universitatea Mihăileană din Iaşi a echivalat
diploma de doctor în drept luată de Ioan G. Lipovanu
la Paris cu titlul de doctor în drept din ţară, în
conformitate cu art. 70 din Legea pentru organizarea
învăţământului universitar şi art. 150 din Regulamentul general de aplicare a legii pentru organizarea învăţământului universitar.
Ioan G. Lipovanu a fost pentru prima dată
încadrat în muncă, ca profesor suplinitor, la 1 sep-
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tembrie 1932 la Şcoala comercială din Piatra Neamţ,
unde a activat până la 1 septembrie 1934.
După încheierea studiilor din Franţa, a fost
angajat, din 15 februarie 1937, la contenciosul de stat
Braşov, unde a lucrat până la 1 octombrie 1937, dată
la care a devenit cadru didactic la Facultatea de ştiinţe
juridice a Universităţii din Iaşi. La 1 ianuarie 1941 a
fost definitivat în postul de asistent al profesorului
Traian Ionaşcu la catedra de Drept civil a Facultăţii
de Drept a Universităţii ieşene. A predat la Iaşi până
la 1 octombrie 1948 (a fost asistent şi profesor
suplinitor), pentru ca din 16 decembrie 1948 să
funcţioneze, în calitate de conferenţiar, la Facultatea
de ştiinţe juridice a Universităţii din Bucureşti, unde
şi-a încetat activitatea la 30 aprilie 1951. La Bucureşti
a predat, printre altele, materia contractelor speciale.
De altfel, Victor Tănăsescu, studentul său de atunci,
îşi aminteşte că, pentru a-i convinge pe cursanţi să-şi
însuşească teoria şi practica contractelor, Ioan G.
Lipovanu menţiona că, în viaţă, vor trebui să încheie,
mai mereu, contracte de vânzare-cumpărare, chiar
dacă vor figura numai în calitate de cumpărători şi
mai puţin sau deloc în postura de vânzători.
La 1 ianuarie 1939, Ioan G. Lipovanu şi-a
început activitatea la Consiliul Legislativ, în calitate
de referent stagiar la Secţiunea a II-a, pentru ca apoi,
datorită înaltei sale pregătiri profesionale, să
cunoască o frumoasă ascensiune. În 1946 era referent
titular, iar în 1947 şi 1948 (anul desfiinţării abuzive
a acestei prestigiose instituţii) era referent şef.
După desfiinţarea Consiliului Legislativ, Ioan
G. Lipovanu a rămas la dispoziţia Ministerului Justiţiei. În consecinţă, după cum se specifica în numărul
din 16 iulie 1948 al publicaţiei „Semnalul”, Ioan G.
Lipovanu, consilier juridic în Ministerul Justiţiei, se
deleagă cu conducerea Oficiului şcoalelor juridice
din Direcţiunea de coordonare legislativă, studii şi
documentare.
La 17 iunie 1949, lui Ioan G. Lipovanu i se
aducea la cunoştinţă de către Direcţiunea cadrelor a
Ministerului Justiţiei că la 1 iunie 1949 a fost angajat
şi încadrat în funcţia de consilier juridic şef în
Direcţia Coordonării din acest minister.
Ioan G. Lipovanu s-a căsătorit, la 14 octombrie
1939, cu Ecaterina Tereza Panaitescu, născută la 20
decembrie 1919, care, de asemenea, a absolvit
dreptul, făcând parte din prima promoţie de femei
magistrat, împreună cu Yolanda Eminescu şi Sanda
Rosetti, sub ministeriatul lui Lucreţiu Pătrăşcanu.
După puţin timp a fost însă epurată din magistratură
din considerente politice.
De remarcat că Ecaterina Tereza Lipovanu era
prietenă cu soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu, iar îndepăr-
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tarea ei din magistratură s-a produs în urma intrării în
dizgraţie a lui Lucreţiu Pătrăşcanu, considerat indezirabil de autorităţile vremii.
Ulterior, Ecaterina Tereza Lipovanu a absolvit
Facultatea de matematică, refugiindu-se în domeniul
acestei ştiinţe exacte. Potrivit relatărilor fiicei sale,
distinsa doamnă Ioana Tereza Lipovanu, Ecaterina
Tereza Lipovanu se trăgea dintr-o familie ilustră,
bunicul ei fiind Victor Castano, francez de origine,
unul dintre primii autori de gramatici ale limbii
franceze pentru uzul românilor, profesor la Liceul
Naţional din Iaşi, evocat în această calitate de Mihail
Sadoveanu în Ani de ucenicie, membru al Cenaclului
Junimea, căsătorit cu Maria Dimitriu, boieroaică
moldoveană, descendentă din familia Jumătate,
atestată documentar dinainte de 1400. Mama soţiei
lui Ioan G. Lipovanu era Tereza Castano, căsătorită
Panaitescu, medic pediatru, iar fratele Ecaterinei
Tereza Lipovanu, Scarlat-Alexandru Panaitescu
(1921-1942), a căzut la datorie în luptele de pe
Nistru, în timpul celui de al doilea război mondial.
De remarcat că Ecaterina Tereza Lipovanu se înrudea
cu vechile familii ale Răşcanilor şi Cantemireştilor.
Fiica lor, Ioana Tereza Lipovanu, născută la 10
octombrie 1941, a devenit doctor în filologie, profesor universitar de literatură universală la Universitatea Bucureşti, având, la rândul ei, un fiu, Oreste,
în prezent cunoscut realizator de televiziune.
Noile autorităţi instalate la conducerea ţării cu
sprijinul trupelor de ocupaţie sovietice au dispus, ca
şi în cazul altor intelectuali români de vază, înlăturarea lui Ioan G. Lipovanu din învăţământul superior,
dar şi din cadrul Ministerului Justiţiei. În această
situaţie, profesorul Ioan G. Lipovanu a fost nevoit,
pentru a-şi putea întreţine familia, să presteze o
muncă necalificată, fiind, pe rând, fochist, mecanic
de lift, portar la Ministerul Industriei Metalurgice. A
fost, de asemenea, secretar-dactilo, referent, documentarist. Ulterior, este numit profesor la Şcoala
Juridică Muncitorească din Bucureşti, iar în perioada
1954 – 1963, a fost profesor de drept civil la Cursul
de perfecţionare a judecătorilor, ţinând cursuri de
drept civil în materiile: contracte speciale, garanţii
reale şi personale, succesiuni, dreptul familiei.
În cele din urmă, meritele sale profesionale iau fost recunoscute prin încadrarea sa, la 1 octombrie
1954, în funcţia de cercetător ştiinţific principal la
Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române,
instituţie pe care fostul său mentor, profesorul Traian
Ionaşcu, a condus-o în perioada 1959 – 1970. Ioan
G. Lipovanu protesta însă într-un memoriu pe care
l-a înaintat preşedintelui Academiei din acele timpuri
că în anul 1960, dată la care s-au făcut „atestările” în
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cadrul Academiei Române, a fost trecut de la cercetarea ştiinţifică la documentare. u mi s-a comunicat
niciodată, arăta Ioan G. Lipovanu, motivul acestei
hotărâri, ceea ce m-a pus în situaţia, pe de o parte,
de a nu cunoaşte învinuirea ce mi s-a adus, iar, pe de
altă parte, de a nu mă putea apăra. Am aflat, pe căi
colaterale, că trecerea la documentare s-ar datora
faptului că aş fi criticat, în intimitate, regimul. u
mi-am permis şi nu-mi permit să discut hotărârea
Academiei. Am executat-o şi o execut. Din vara
anului 1960, mi-am reconsiderat – pentru a face
imposibilă orice suspiciune – relaţiile sociale, aşa
încât, vorbind în martie a.c. cu responsabilul
cadrelor Institutului de Cercetări Juridice, mi-a spus
că nu a primit, de la data pedepsirii mele (1960)
până în prezent (1964), nimic contra mea. Dacă
învinuirile aduse ar fi putut fi dovedite, aş fi fost
trimis în judecată şi aş fi putut exercita dreptul
fundamental şi intangibil al omului la apărare. Aş fi
arătat netemeinicia afirmaţiilor făcute contra mea.
S-ar fi putut, desigur, în cazul cel mai grav, să fiu
condamnat. Chiar această situaţie ar fi fost
preferabilă. Ioan G. Lipovanu preciza: Situaţia în
care mă aflu este însă tragică. Sunt descalificat pe
toată viaţa şi excomunicat din profesie, ceea ce este
în contradicţie nu numai cu finalitatea sancţiunii care
este – aşa cum arată, în mod unanim, literatura
mondială penală şi pedagogică – temporară şi
educativă, ci şi cu temeiurile statutului celor ce
muncesc, deoarece profesia pe care o exercit am
făurit-o şi eu, ca orice meseriaş, tot prin muncă,
abnegaţie şi pricepere. Cum, pe de o parte, pedeapsa
exercitată timp de cinci ani şi-a ajuns cu prisosinţă
scopul, chiar în ipoteza că aş fi fost vinovat, iar, pe de
altă parte, cum, de la trecerea în cadrul documentării, nu am încetat activitatea ştiinţifică, vă rog, cu
toată stăruinţa şi speranţa celui năpăstuit, să
dispuneţi ridicarea sancţiunii, pentru a fi întrebuinţat
din nou în cadrul cercetării ştiinţifice, la Secţia de
Drept Internaţional, unde pregătirea şi experienţa
mea mă îndreptăţesc să aspir după o muncă de
treizeci de ani în domeniul dreptului. Demersul făcut
de Ioan G. Lipovanu nu a fost în zadar, având în
vedere răspunsul primit: Urmare a memoriului dumneavoastră adresat Conducerii Academiei R.P.R., vă
facem cunoscut că Preşedintele Academiei R.P.R. –
acad. I. G. Murgulescu, a aprobat încadrarea dumneavoastră în postul de cercetător ştiinţific principal,
post pe care l-aţi ocupat înainte de atestare. Astfel,
Ioan G. Lipovanu a fost trecut, la 1 iulie 1964, din
funcţia de documentarist ştiinţific în funcţia de
cercetător ştiinţific principal, activând, până în 1972,
în sectorul de drept internaţional privat, condus de un
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alt mare jurist, Ion Nestor, ce a ajuns ulterior membru
al celui de al doilea Consiliu Legislativ. Din acest
sector mai făceau parte Octavian Căpăţînă, Roxana
Munteanu, precum şi, ulterior, fostul său student
Victor Tănăsescu. În urma demersurilor pe care Ioan
G.
Lipovanu
le-a
întreprins,
Ministerul
Învăţământului i-a echivalat, la 21 octombrie 1966,
titlul de doctor obţinut la Paris.
În activitatea sa de cercetător, Ioan G. Lipovanu, ce impresiona prin distincţia şi eleganţa sa, prin
trăsăturile sale aristocratice, având o imagine ca o
efigie romană, s-a ocupat, cu deosebire, de instituţiile
calificării şi conflictului de calificări, de conflictele
de jurisdicţie în dreptul internaţional privat, precum
şi de condiţia juridică a străinilor.
Rezultatele cercetărilor sale au constituit substanţa unor articole esenţiale, publicate în revista
Institutului de Cercetări Juridice, dar şi în alte reviste
juridice. Dintre lucrările sale s-au remarcat: Contractul de locaţie în lumina transformărilor social-economice, în „Justiţia Nouă”, nr.9–10/1951; Formele
juridice ale relaţiilor comerciale dintre ţările lagărului socialist, în „Studii şi cercetări juridice”,
nr.1/1957, p.215 (împreună cu Ion Nestor); Moştenitorii legali după dreptul succesoral al R.P.R., în
„Legalitatea populară”, nr.1/1958; Aspecte asupra
obligaţiei de întreţinere ca o consecinţă a relaţiilor
de familie de tip socialist, în „Legalitatea populară”,
nr.6/1959; ormele conflictuale unitare stabilite în
materia dreptului succesoral de tratatele bilaterale
încheiate de R.P.R. cu unele ţări socialiste, în
„Legalitatea populară”, nr.11/1961; Unele probleme
controversate ale dreptului internaţional privat, în
„Justiţia Nouă”, nr.1/1962; ormele conflictuale
unitare stabilite în materia dreptului familiei de
tratatele bilaterale încheiate de R.P.R. cu ţările
socialiste, în „Justiţia Nouă”, nr. 6/1962; Conflictul
de jurisdicţie în cadrul izvoarelor interne ale
dreptului internaţional privat, în „Justiţia Nouă”,
nr.1/1965; ormele conflictuale unitare stabilite în
materia ocrotirii incapabililor de tratatele bilaterale
încheiate de R.S.R. cu ţările socialiste europene, în
„Justiţia Nouă”, nr.9/1965; Capacitatea de folosinţă
în dreptul internaţional privat român, cu specială
aplicare la condiţia străinului persoană fizică, în
„Studii şi cercetări juridice”, nr.3/1968, p.389;
Capacitatea civilă, conţinut al legii personale, în
„Studii şi cercetări juridice”, nr.4/1969, p.673;
Commencement et fin de la capacité de jouissance en
matière de conflit de lois selon le droit international
privé roumain, în „Revue roumaine des sciences
sociales. Série des sciences juridiques”, nr.2/1970,
p.273; La forme du mariage en droit international
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privé roumain, în „Revue roumaine des sciences
sociales. Série de sciences juridiques”, nr.2/1972,
p.277; Probleme de drept internaţional privat
comparat în domeniul statutului persoanelor fizice,
în „Studii şi cercetări juridice”, nr.4/1973, p.599. A
elaborat, de asemenea, volumul Legea personală cu
referire la familie şi la capacitatea persoanei fizice cu
specială aplicare în dreptul internaţional privat
român, pe care l-a propus spre publicare Editurii
Academiei Române, dar din păcate tipărirea sa a fost
refuzată.
Ioan G. Lipovanu s-a pensionat la 1 februarie
1972, dar a continuat să colaboreze, în calitate de
angajat temporar, la Institutul de Cercetări Juridice,
până la 1 iunie 1975.
Deosebit de impresionantă a fost corespondenţa din anii 1973 – 1974 dintre Ioan G. Lipovanu
şi fostul său profesor de la Facultatea de Drept din
Paris, A. Rouast, ce tocmai atunci ajunsese în
preajma venerabilei vârste de 90 de ani. Din acele
pagini îngălbenite reiese emoţia puternică pe care A.
Rouast a simţit-o când a constatat că fostul său
student din România, Ioan G. Lipovanu, pe care l-a
îndrumat, cu mulţi ani în urmă, în nobila ştiinţă a
dreptului, nu l-a uitat şi continua să fie dornic să afle
veşti de la el. Trecuseră atâţia ani de vicisitudini în
cursul cărora au dispărut, unul câte unul, cunoştinţele
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şi prietenii comuni, dar pe profesorul Rouast inima
nu l-a trădat, continuând să fie deosebit de sensibilă
la vechile şi frumoasele amintiri. Din aceste rânduri
se degajă sentimentele de apreciere, precum şi calda
afecţiune a marelui profesor francez pentru Ioan G.
Lipovanu. A. Rouast nu i-a uitat pe specialiştii
români în drept care continuau să-şi amintească cu
recunoştinţă de profesorii francezi care le-au
îndrumat paşii în tinereţe. De asemenea, A. Rouast
nu s-a ferit să-şi exprime afecţiunea sa pentru
România. Iată textul scrisorii pe care A. Rouast i-a
expediat-o lui Ioan G. Lipovanu, la 1 ianuarie 1973,
care atrage atenţia prin cuvintele simple şi pline de
aleasă simţire ale autorului ei: Sunt foarte impresionat de amintirea caldă pe care dumneavoastră o
păstraţi fostului dumneavoastră profesor de demult,
care este acum un om în vârstă. Vă mulţumesc şi vă
asigur de afecţiunea pe care o port ţării dumneavoastră şi în plus pentru dumneavoastră.
După trecerea unui alt număr de ani, Ioan G.
Lipovanu a încetat din viaţă la 20 septembrie 1994, la
vârsta de aproape 89 de ani, iar soţia lui, Ecaterina,
deşi cu peste 13 ani mai tânără, a decedat la 18
noiembrie 1994, la numai două luni după el. Ioan G.
Lipovanu a lăsat în urma sa drept zestre o bogată
activitate ştiinţifică şi o amintire luminoasă în
sufletele prietenilor şi colaboratorilor săi.
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Ramona Delia Popescu
Răspunderea Parlamentului
în Dreptul constituţional
Bucureşti, Editura C.H. Beck, 2011, 480 p.

Cu un titlu inedit, atipic „manualelor” de drept
şi de neconceput, poate, pentru anumite şi privilegiate
clase sociale, volumul de faţă reprezintă teza de
doctorat a d-nei Ramona Delia Popescu, o încununare
a activităţii şi cercetărilor sale în domeniul juridic, în
general şi în dreptul constituţional, în special.
Lucrarea, prin conţinutul său, este temerară,
încercând a găsi răspunsuri şi soluţii pertinente şi
inovatoare la unele realităţi juridico-morale ale
societăţii actuale.
De altfel, aşa cum remarcă, în prefaţa cărţii,
d-na profesor universitar dr. Simina Tănăsescu, „a
aborda o astfel de temă, lesne asimilabilă utopiei,
presupune curaj şi inventivitate...(iar) ipoteza de
lucru de la care s-a pornit ... are apanajul unei
simplicităţi care nu trebuie să înşele, căci legitimitatea directă de care se bucură instituţia parlamentară tinde să îi confere ... o aură de detaşare faţă
de orice preocupări legate de modul în care îşi
îndeplineşte funcţiile... “.
Cu un conţinut ştiintific bogat, având ca sursă
de cercetare o bibliografie exhaustivă, materialul este
structurat iniţial în două părţi: Partea I – Parlamentul –
autoritate reprezentativă, ca urmare a desemnării
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reprezentanţilor de către corpul electoral şi Partea a
II-a Răspunderea Parlamentului faţă de corpul
electoral şi în raporturile cu celelalte autorităţi.
Temele de cercetare fiind numeroase în
cadrul celor două parţi, lucrarea urmăreşte analiza
în amănunt, în titluri, capitole, secţiuni şi subsecţiuni.
Sunt examinate noţiunile de reprezentare şi de
răspundere a parlamentului, mandatul parlamentar şi
răspunderea juridică: mandatul reprezentativ şi
mandatul imperativ, modul de desemnare al reprezentanţilor de către electorat, distorsiuni ale raportului de reprezentare dintre reprezentanţi precum şi
legitimitatea democratică a reprezentanţilor
În Partea a II-a, autoarea cercetează în amănunt instituţia Parlamentului European în ce priveşte
evoluţia, legitimitatea, raportul de reprezentare la
nivel european şi răspunderea acestuia faţă de
cetăţenii europeni.
Nu puteau lipsi dintr-un studiu atât de aprofundat teme referitoare la răspunderea Parlamentului
faţă de corpul electoral, răspunderea Parlamentului
în raporturile cu autorităţile executive şi răspunderea
Parlamentului în raporturile cu autoritatea jurisdic-
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ţională, iar la final, propuneri de lege ferenda, care
privesc măsuri atât la nivel constituţional, dar şi la
nivel legislativ sau regulamentar.
De remarcat că fiecare instituţie juridică a fost
încadrată şi în dreptul comparat, astfel încât impactul
informaţiei este concludent, bazându-se pe o fundamentare ştiinţifică riguroasă.
Aşadar, volumul de faţă constituie nu numai o
serioasă sursă ştiinţifică şi documentară pentru specialiştii
dreptului, dar şi un punct de interes pentru societatea
civilă care formează corpul electoral, care, măcar o dată,
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a formulat, inevitabil, una dintre întrebările:
„De ce nu există o concordanţă între nevoile şi
aşteptările poporului şi modul în care reprezentanţii
(odată aleşi) le aduc la îndeplinire?”; „Ce poate face
corpul electoral dacă nu mai există această neconcordanţă?” sau „Care sunt modalităţile prin care
corpul electoral îşi face simţită prezenţa la guvernare
şi prin care îi controlează pe guvernanţi?”
Director, Maria Luiza MANEA
Direcția de studii și documentare
Consiliul Legislativ
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Verginia Vedinaş
Orgii procedurale
Bucureşti, Universul Juridic, 2010, 87 p.

Doamna profesor universitar doctor Verginia
Vedinaş, pentru cei care nu-i cunosc activitatea,
utilizează pentru volumul de faţă un titlu care, la
prima vedere nu are nimic în comun cu limbajul
juridic, destul de specializat şi rigid.
Îndelunga activitate didactică, expertiza
juridică şi profunda înţelegere a mecanismelor
statului îi permit verbul critic, aspru, la adresa
autorităţilor:
«Am dorit să sugerez printr-o metaforă
generoasă ca semnificaţie, faptul că modul cum
procedează autorităţile, soluţiile pe care le promovează sunt atât de îndepărtate de orice umbră
de legalitate şi, în egală măsură de moralitate,
încât ele dezvăluie un veritabil desfrâu la care se
dedau autorităţile », subliniază autoarea în pre ambul.
Elogiile aduse lucrării în Cuvântul înainte al
distinsului profesor universitar dr. Emil Molcuţ şi
aprecierea Preşedintelui Uniunii Juriştilor din România,
dl. Gavril Iosif Chiuzbaian, sunt încă o dovadă că
specialiştii apreciază la justa valoare activitatea
publicistică a doamnei preşedinte al Institutului de
Ştiinţe Administrative, Verginia Vedinaş.

Buletin de informare legislativă nr. 1 / 2012

Cartea este alcătuită dintr-o serie de articole,
18 « orgii », apărute iniţial în paginile revistei
« Palatul de Justiţie », de-a lungul a doi ani, ca o
reacţie la derapajele autorităţilor în materie juridică şi
nu numai. Fie că aduce critici în ce priveşte legiferarea, angajarea răspunderii Guvernului, Constituţia, batjocorirea limbii române, reducerea pensiei,
integritatea teritoriului, educaţia, doamna profesor
« strigă » de la înălţimea renumelui său revolta
specialistului împotriva improvizaţiei, a domniei
imprevizibilităţii, a încălcării legilor. „Mi-am propus
ca orgiile mele să reprezinte un soi de semnal de
alarmă asupra unor întâmplări petrecute în viaţa
noastră publică, a autorităţilor şi instituţiilor statului, care se abat grav şi periculos de la litera şi
spiritul legii fundamentale, de la principiile genererale ale unui stat care aspiră să devină de drept,
aşa cum este, de altfel, proclamat prin Constituţie”,
subliniază autoarea.
Materialul de faţă constituie o lectură utilă
pentru specialişti, dar nu numai, un punct de vedere
avizat şi o replică celor care cred că în România se
poate face orice, fără ca cineva să ia atitudine.
Expert, Lucica Violeta NICULAE
Consiliul Legislativ
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Giorgiu Coman
Concurenţa
în dreptul intern şi european
Bucureşti, Editura Hamangiu, 2011, 399 p.

Concurenţa este mijlocul prin care se asigură
echilibrul şi progresul economic pe piaţă, reprezentând un anumit tip de comportament al întreprinderilor şi un mod specific de organizare a activităţii
de piaţă. Volumul de faţă a constituit subiectul tezei
de doctorat a domnului avocat Giorgiu Coman,
lucrare distinsă cu premiul ştiinţific „Victor Dan
Zlătescu” de către Uniunea Juriştilor, în cadrul unei
festivităţi la care au participat magistraţi, avocaţi,
notari publici, profesori universitari şi directori de
edituri.
Concepută ca o lucrare monografică, „Concurenţa în dreptul intern şi european” abordează o
temă de actualitate, atât la nivelul dreptului
românesc, cât şi la nivelul dreptului european şi
internaţional, prin prezentarea unor aspecte relevante
din dreptul comparat al concurenţei, punând totodată
în evidenţă armonizarea legislaţiei româneşti cu cea
europeană.
După analizarea detaliată a noţiunilor de
„concurenţă” şi „clientelă” din punct de vedere istoric
şi al reglementărilor interne şi internaţionale din
cadrul Capitolului I, autorul tratează în Capitolul II
Domeniile de aplicare a regulilor de concurenţă
din perspectiva comercianţilor (persoane fizice
autorizate – PFA şi întreprinderi familiale; societăţi
comerciale; regii autonome; societăţi cooperative;
grupuri de interes economic – G.I.E. şi grupul
european de interes economic – G.E.I.E.; societatea
europeană – societas europeea şi societatea cooperativă europeană), a altor entităţi care intră în sfera
noţiunii de întreprindere (asociaţii, fundaţii şi
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federaţii; organizaţii sindicale, federaţii sindicale,
confederaţii sindicale şi uniunile sindicale teritoriale;
organizaţii patronale), a profesiilor liberale, a dreptului muncii, a instituţiilor administraţiei publice
centrale sau locale, a domeniilor sustrase concurenţei prin lege (interzicerea concurenţei în raporturile dintre comerciant şi prepus sau alţi salariaţi în
vechiul Cod comercial; interzicerea concurenţei în
raporturile dintre societăţile comerciale şi asociaţii
acesteia sau alte persoane din cadrul acesteia) şi a
domeniilor sustrase concurenţei prin convenţie
(clauza de neconcurenţă).
În ceea ce priveşte Capitolul III, referitor la
Politica de control a principalilor factori destabilizatori ai concurenţei, autorul şi-a axat cercetarea
pe fenomenul concentrărilor economice şi pe ajutoarele de stat, evidenţiind reglementările de la nivel
european şi naţional, prin analiza unui studiu de caz
referitor la speţa Intel a Comisiei Europene din 13
mai 2009 privind o procedură iniţiată în temeiul
art.102 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii
Europene şi a art.54 din Acordul privind Spaţiul
Economic European – Cazul COMP/C-3/37.990 –
Intel.
În Capitolul IV s-au dezvoltat Practicile anticoncurenţiale, punându-se accentul pe noţiunea de
piaţă relevantă, înţelegeri anticoncurenţiale, abuz de
poziţie dominantă şi pe unele aspecte procedurale
privind aplicarea prevederilor art.101 şi 102 din
Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene. În
continuare, autorul a detaliat exemplele de înţelegi
anticoncurenţiale, exceptările de la principiul
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interzicerii înţelegerilor anticoncurenţiale, restricţiile
excluse în conformitate cu Regulamentul de exceptare pe categorii, formele abuzului de poziţie
dominantă, cooperarea dintre Comisia Europeană şi
autorităţile şi jurisdicţiile naţionale şi crearea unei
reţele europene a concurenţei (REC), informaţiile cu
privire la iniţierea procedurilor în curs în vederea
repartizării cauzelor, cooperarea dintre jurisdicţiile
naţionale şi Comisia Europeană, controlul Curţii de
Justiţie, sancţiuni şi răspunderi, precum şi politica de
clemenţă.
Referitor la concurenţa neloială, autorul a
subliniat importanţa abordării tipurilor de acte şi
fapte de concurenţă neloială din perspectiva opiniei
doamnei profesor Yolanda Eminescu, care grupează
aceste practici în: mijloace de confuzie, exploatarea
muncii şi organizarea altuia, denigrarea, publicitatea
mincinoasă, inoportună şi şocantă, boicotul şi discriminarea, diferite forme de vânzare, precum:
vânzarea cu preţ redus, sub preţul impus şi cu primă.
Din cuprinsul acestui capitol, apreciem demn de
menţionat aspectele referitoare la răspunderea pentru
actele de concurenţă neloială, precum şi cele privitoare la concurenţa neloială pe piaţa internaţională.
Ultima parte a lucrării este dedicată dreptului
comparat al concurenţei, precum şi concluziilor şi
propunerilor de lege ferenda, îmbinând armonios
noţiunile prezentate în cadrul capitolelor referitoare
la întreprinderi, la controlul concentrărilor de între-
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prinderi, al ajutoarelor de stat, la utilizarea, în mod
abuziv, a unei poziţii dominante pe o piaţă, cu unificarea legislaţiei referitoare la concurenţă într-un cod
al concurenţei, unic şi coerent; la modificarea art.60
din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul
inserării unor cauze de nepedepsire şi de reducere a
pedepsei, în vederea eficientizării politicii de clemenţă; la înfiinţarea unor tribunale specializate sau a
unor secţii specializate în concurenţă; la introducerea
obligativităţii legale de răspuns la solicitările cetăţeneşti sau ale organizaţiilor civice neguvernamentale
referitoare la exprimarea punctului de vedere în
legătură cu anumite probleme de interes public intern
ori european; precum şi la formalizarea profesiei
liberale de expert sau consultant independent în
concurenţă.
Cu o prefaţă semnată de domnul profesor
doctor Stanciu D. Cărpenaru, prin care se remarcă
sistematizarea ideilor prezentate, limbajul juridic
utilizat, fundamentarea soluţiilor prezentate şi coerenţa expunerilor privind dreptul intern şi internaţional în domeniul concurenţei, lucrarea constituie un
veritabil instrument de lucru pentru întreprinderile şi
consumatorii de pe piaţa românească, dar şi pentru
organele statului care aplică legislaţia concurenţei.
Expert drd. Raluca DINU
Consiliul Legislativ
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Vasile Stănescu
Spaţiul public. Gestionare
şi comunicare...
Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2012, 286 p.

Recunoscut ca o mare personalitate prin
activitatea pe care a desfăşurat-o şi continuă să o
desfăşoare, cât şi prin contribuţia teoretică deloc de
neglijat pe care a adus-o în domeniul juridic şi
economic, academicianul Vasile Stănescu reuşeşte şi
de această dată să ne supună atenţiei într-un mod cu
totul original o nouă apariţie editorială, am putea
spune unică prin modalitatea de abordare a
subiectului.
Lucrarea este structurată în şase capitole
distincte şi are ca punct de plecare primele forme de
organizare socială, evoluţia formaţiunilor comunitare
şi încadrarea lor în spaţiu şi timp şi se continuă până
în zilele noastre, autorul încercând să dezvolte într-o
manieră inedită aspectele ce caracterizează spaţiul
public.
Modul de prezentare, stilul elegant şi cursiv
deja binecunoscut al autorului din alte lucrări,
profund şi bine documentat, fac din lucrare o lectură
plăcută şi incitantă cititorului.
În acelaşi timp, nu trebuie uitată bibliografia
interdisciplinară extrem de bogată şi de variată
inserată în cuprinsul monografiei.
În primul capitol, autorul prezintă aspecte
generale, incipiente ale conturării şi apariţiei spaţiului
public, dă o dimensiune şi o interpretare proprie
acestui concept, urmând în acelaşi timp firul evoluţiei
civilizaţiilor şi culturii, de la apariţia germenilor
spaţiului public şi până în prezent, varietatea acestora
fiind determinată de locul şi perioada în care au
apărut şi s-au dezvoltat, constituind totodată medii de
dezvoltare a viitoarelor spaţii publice.
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În opinia autorului, spaţiul public poate fi
delimitat în mai multe zone, cum ar fi: spaţiul
european care cuprinde culturile şi civilizaţiile greacă
şi romană sub toate aspectele evoluţiei vieţii sociale,
politice şi economice, marile personalităţi din acea
perioadă, filozofia, gândirea şi arhitectura care au
marcat acele vremuri şi care sunt şi în prezent un
izvor permanent de meditaţie pentru cunoscătorii
epocilor respective. Pentru spaţiul asiatic un loc
important este acordat Chinei şi celor mai importante
dinastii, Indiei şi Mesopotamiei. Cea de-a treia
categorie cuprinde spaţiul african, cu preponderenţă
Egiptul antic cu întreaga pleiadă de faraoni şi marile
lor construcţii care ne încântă privirea, dar ne şi
creează un sentiment de nimicnicie în faţa acestora. O
ultimă categorie este cea a spaţiului american,
constituit din culturile şi civilizaţiile aztecă şi incaşă,
cu predilecţie.
După incursiunea în istoria omenirii şi exemplificarea celor mai importante culturi şi civilizaţii
care şi-au pus amprenta pe tot ceea ce reprezintă
spaţiul public astăzi, capitolul al II-lea încearcă să
definească conceptul de spaţiu public, rolul şi locul
pe care omul, ca fiinţă socială, l-a avut şi îl are în
evoluţia şi dezvoltarea sa sub toate aspectele.
Conceptul de spaţiu public nu este nou, îl
regăsim încă din antichitate, dar capătă o formă mult
mai evoluată, cu un alt conţinut şi sferă de acţiune,
în secolul XVIII în Europa. Evoluţia sa se continuă
pregnant în secolul XIX prin apariţia sistemului
instituţionalizat al organelor statale, care, aşa cum
spune autorul „a creat serviciul public”, apariţia
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partidelor şi a întreprinderilor, ceea ce a impus delimitarea spaţiilor în care urma să-şi desfăşoare activitatea.
În intenţia de a defini cât mai complet conceptul de spaţiu public, cartea continuă cu o trecere în
revistă a factorilor care au determinat în timp
transformările substanţiale, dimensionale, structurale
şi funcţionale ale acestuia, insistând în acelaşi timp şi
asupra percepţiei socialului, care a intervenit treptat
„ca o expresie a transformărilor sociale”.
Însuşi autorul recunoaşte că, dată fiind „incertitudinea din starea fiecărei epoci din cadrul evoluţiei politice şi sociale a spaţiului ”, nu se poate da
o definiţie concretă, atotcuprinzătoare şi definitivă
acestui concept-sintagmă, dar supune atenţiei
cititorului propria interpretare, în speranţa că acest
lucru ar fi un imbold pentru alţii şi „ar da naştere la
discuţii critice de natură să conducă la o cunoaştere
mai profundă a unei teme de mare actualitate”. Astfel,
spaţiul public reprezintă în opinia autorului „o
entitate cu o identitate în acelaşi timp concretă,
mobilă, fluctuantă, imaginară şi subiectivă,... El are
două componente: o componentă materială, fizică, ce
se configurează subiectiv, în funcţie de modul cum
este perceput.... şi o componentă cultural-spirituală,
ca mod de percepere, de către lumea ideilor, a celor
care trăiesc din/în cultură şi spiritualitate”.
În consonanţă cu această definiţie, sunt punctate şi alte aspecte ce decurg în mod logic din
noţiunea de spaţiu public şi interacţionează între ele,
cum ar fi problema pluralităţii, coexistenţa mulţimilor
în microspaţii, interesul public, general şi cel particular, precum şi raporturile dintre aceste entităţi şi
evoluţia lor.
Odată definite şi dezvoltate noţiunile generale,
un interes aparte este acordat condiţiilor spaţiului
public. Autorul realizează pentru început o incursiune
în principii şi valori ca elemente componente ale
spaţiului public, specifice fiecărei comunităţi umane.
În mod concret, autorul pleacă de la ideea că,
„valorile, fie etice, morale filozofice sau politice,
economice sau de altă natură, nu pot fi impuse, ci ele
decurg în mod natural din necesităţi şi aspiraţii întrun timp şi un spaţiu dat”.
Printre valorile şi principiile enumerate, nu
neapărat într-o ordine anume sau după anumite criterii, regăsim explicitate demnitatea umană, legalitatea, libertatea, egalitatea, echitatea, solidaritatea,
morala şi nu în ultimul rând justiţia. Toate aceste
câteva valori ce se întrepătrund, dar în acelaşi timp
prezintă elemente distincte, specifice fiecăreia, sunt
conturate şi analizate prin prisma aceluiaşi spaţiu
public, în încercarea autorului de a completa şi a le
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integra în conceptul general de spaţiu public.
În strânsă legătură cu condiţiile spaţiului public
autorul pleacă de la premiza că nu se poate face o
departajare categorică între acestea, pe de o parte, şi
principii şi valori, pe de altă parte, întrucât, prin însăşi
natura lor, condiţiile au valoare de principii.
Printre condiţiile fundamentale de organizare,
funcţionare şi conducere a spaţiului public sunt
amintite democraţia cu variantele sale, respectiv
democraţia directă şi cea reprezentativă, statul de
drept şi evoluţia sa, raportul dintre stat şi drept, cât şi
principiul separaţiei puterilor în stat, pluralismul,
comunicarea şi mijloacele de comunicare.
Un capitol aparte, de mare întindere în
structura cărţii, analizează mijloace, modalităţi şi
instituţii publice de acţiune socială. Ideea de bază
care se desprinde este aceea că „Toate mijloacele şi
modalităţile de acţiune socială trebuie să aibă un
temei constituţional sau legal, un regim juridic specific în virtutea căruia să se poată organiza şi funcţiona, sub autoritatea legii, monitorizarea şi controlul,
modernizarea şi perfecţionarea, contraponderea şi
coerciţia.” De altfel, aşa cum ne-a obişnuit, autorul
face o istorie a dezbaterilor publice şi dialogului
social, până în zilele noastre, a opiniei publice şi
mentalităţii publice, sondajelor de opinie şi statistica,
analizate ca elemente componente ale mijloacelor de
acţiune socială, fiecare cu specificul său.
În ceea ce priveşte modalităţile de acţiune
socială autorul identifică şi defineşte mai multe elemente, printre care competiţia, negocierea, iniţiativa
legislativă, referendumul consultativ, dreptul de
petiţionare, contenciosul administrativ, mitingurile şi
grevele, acordurile sociale.
Strâns legat de mijloacele şi modalităţile de
acţiune socială, în interacţiune cu acestea, instituţiile
publice creează nu numai prin ele însele un spaţiu
public al lor, dar şi o autoritate bine definită cu rol de
contrapondere şi control al puterii. Rolul, dar mai ales
scopul acestora este de a garanta „legalitatea, eficienţa şi oportunitatea acţională a puterii ca o condiţie
într-o democraţie autentică.”
Printre cele mai importante instituţii din
această categorie regăsim Preşedintele statului cu
rolul său de „mediator necontestat între puterile
statului, precum şi între stat şi societate”, Ministerul
Public, Avocatul Poporului, instituţie relativ nou
apărută, specifică statului contemporan, controlul
parlamentar exercitat prin intermediul comisiilor
permanente specifice diverselor domenii de activitate
pentru fiecare din cele două Camere ale Parlamentului. Nu în ultimul rând sunt menţionate Curtea
Constituţională, Consiliul Legislativ, înfiinţat ca
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oi apariții editoriale
organ consultativ de specialitate al Parlamentului ce
are drept atribuţii principale activitatea de avizare, de
examinare a proiectelor de acte normative şi punerea
de acord a legislaţiei anterioare cu prevederile noii
Constituţii, Curtea de Conturi, dar şi alte instituţii
publice de interes naţional, cu scopuri, obiective şi
atribuţii bine definite.
Un ultim element esenţial menit să întregească
aria deosebit de vastă a spaţiului public îl reprezintă
participanţii, respectiv politicul – prin puterea publică –, economicul şi societatea civilă, ca „interfaţă
între politic şi economic”.
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Ţinem să subliniem încă o dată unicitatea şi
originalitatea lucrării de faţă în literatura de specialitate, prin tematica aleasă şi modalitatea de abordare,
recunoscută de autor însuşi, care declara în prefaţa
cărţii că „..spaţiul public constituie o temă parţial
cunoscută, însă niciodată complet, faţă de care
participanţii, independent de domeniul de activitate,
îşi definesc propria locaţie.”
Preşedinte de Secţie, Sorin POPESCU
Consilier, Ingrid ISPAS
Consiliul Legislativ
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JOURAL DU DROIT ITERATIOAL

1. LOQUI, ERIC. – Retour dépassionné sur l’arrêt ISERM c/Fondation Letten F. Saugstad = Privire
obiectivă asupra hotărârii ISERM c/Fundaţia Letten F. Saugstad. În: Journal du droit international. – nr.4,
2011, p. 841-861.
În absenţa unor dispoziţii legislative, hotărârea INSERM va rămâne cea mai importantă din aceşti ultimi ani, în
materia arbitrajului internaţional. Mai mult, ea consacră atât în ordinea judiciară cât şi în ordinea administrativă,
arbitrabilitatea contractelor administrative internaţionale, dar creează în plus, în tăcerea legii, o distribuire între
ordinea judiciară şi ordinea administrativă a controlului contenciosului în Franţa asupra sentinţei arbitrale, dintr-un
litigiu având ca obiect un contract administrativ internaţional. Înţelegem că această hotărâre a făcut obiectul a
numeroase polemici, iar comentatorii au păreri împărţite: în funcţie de cum privim paharul pe jumătate plin sau
pe jumătate gol, unii au salutat aportul pozitiv al hotărârii, adică recunoaşterea arbitrabilităţii contractelor
administrative internaţionale, alţii au denunţat pericolele rezultând din divizarea competenţelor judiciare şi
administrative.

2. MATTOUT, JOATHA. – Le Bribery Act ou les choix de la loi britannique en matière de lutte contre
la corruption = Bribery Act sau alegerea legii britanice în materia luptei împotriva corupţiei. În: Journal du
droit international. – nr.4, 2011, p.887-904.
Intrarea în vigoare a Bribery Act permite Regatului Unit să facă un important pas înainte în lupta contra corupţiei.
Acest text cere Regatului Unit să-şi respecte angajamentele internaţionale. Printre altele, el impune tuturor
întreprinderilor care exercită activităţi în Marea Britanie să pună la punct proceduri interne proprii destinate
prevenirii corupţiei persoanelor care le sunt asociaţi, sub pedeapsa aplicării de sancţiuni penale. Acest text, cu larg
câmp de aplicare teritorială, conferă un nou rol conformităţii şi, fără îndoială, va face ca întreprinderile străine care
exercită o parte a activităţii lor în Regatul Unit să se adapteze acestor exigenţe. Este foarte probabil că acest nou
text va constitui o sursă de inspiraţie pentru legiuitorul francez.

3. PIROO, VALÉRIE. – Dits et non-dits sur la méthode de la focalisation dans le contentieux –
contractuel et délictuel – du commerce électronique = Spuse şi nespuse despre metoda focalizării în litigiile –
contractuale şi delictuale – de comerţ electronic. În: Journal du droit international. – nr.4, 2011, p.915-941.
Metoda focalizării pare să seducă azi înaltele noastre jurisdicţii, pentru identificarea judecătorului competent în
litigiile de comerţ electronic. Că este vorba de determinarea forului delictului sau a forului protecţiei
consumatorului, luarea în consideraţie a destinaţiei locului litigios şi-a făcut intrarea în jurisprudenţa Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene, dar şi în cea a Camerei comerciale a Curţii de Casaţie. Compararea acestor hotărâri
lasă totuşi loc apariţiei unor ambiguităţi asupra însăşi esenţei metodei focalizării şi în particular a dimensiunilor
sale subiective, dar şi câteva lacune asupra statutului probator al indicilor listaţi.
∗

Lucrare realizată de Maria Luiza MANEA şi Lucica Violeta NICULAE, Consiliul Legislativ
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4. RUZIÉ, DAVID. – A propos de la notion d’expectative légitime des agents d’une organisation
internationale = Reflecţii asupra noţiunii de aşteptare legitimă a agenţilor unei organizaţii internaţionale. În:
Journal du droit international. – nr.4, 2011, p.905-914.
Litigiul legat de o funcţie publică internaţională adus în faţa jurisdicţiilor administrative internaţionale interesează
din ce în ce mai tare pe funcţionarii de grad înalt. Cu ocazia unui astfel de litigiu, tribunalul administrativ
UNIDROIT a adus o contribuţie interesantă la condiţia juridică a funcţionarilor internaţionali, dezvoltând, printre
principiile generale, noţiunea de aşteptare legitimă a agenţilor unei organizaţii internaţionale.

5. SCHULZ, THOMAS ; HOLLAWAY, DAVID. – Retour sur la “comity” = Revenire asupra noţiunii de
“comity”. În: Journal du droit international. – nr.4, 2011, p.864-886.
Într-o serie de două articole, autorii analizează apariţia şi dezvoltarea noţiunii de “comity” în istoria dreptului
internaţional privat, examinând originile conceptului, dezvoltarea şi obiectivele pe care le-a avut iniţial. Scopul
acestui studiu este de a evidenţia imprejurările istorice şi un punct de plecare conceptual la tentativele din ce în
ce mai dese de invocare a noţiunii în jurisprudenţa internaţională şi în docrtrina de drept internaţional public şi
privat. Vor fi trecute în revistă forţele politice şi ideologice care au condus la teritorialitatea absolută din secolul
al XVII-lea şi apariţia “comity” ca instrument de atenuare a acestui principiu.

REVUE CRITIQUE DE DROIT ITERATIOAL PRIVÉ

6. AUDIT, MATHIAS. – Aspects internationaux de la responsabilité des agences de notation = Aspecte
internaţionale ale responsabilităţii agenţiilor de evaluare. În: Revue critique de droit international privé. –
nr.3, 2011, p.581-602.
Este adevărat că de la sfârşitul anilor 1990, agenţiile de evaluare sunt ţinute, pe drept sau pe nedrept, responsabile de
tot ceea ce a cunoscut sistemul financiar mondial. Astfel, în cauzele Enron şi Worldcom, vigilenţa referitoare la situaţia
economică şi financiară a acestor grupuri a fost prinsă pe picior greşit, ceea ce le-a adus numeroase critici. Alte critici
le-au fost adresate şi în 2008, la declanşarea crizelor numite subprime, deoarece n-au evaluat corect riscul inerent
pentru produsele de credit structurate. Mai recent, activitatea lor de rating în materia datoriilor suverane a fost în
centrul discuţiilor critice, politice sau mediatice. De fapt, li se reproşează amplificarea crizei datoriei publice greceşti,
apărută în toamna anului 2009 şi chiar cele apărute în 2010 şi 2011 în Irlanda, Portugalia şi Spania.

7. BOLLÉE, SYLVAI. – Le droit français de l’arbitrage international après le décret no.2011-48 du 13
janvier 2011 = Dreptul francez de arbitraj internaţional după Decretul nr.2011-48 din 13 ianuarie 2011. În:
Revue critique de droit international privé. – nr.3, 2011, p.553-579.
Reforma dreptului francez de arbitraj internaţional adusă prin Decretul nr.2011-48 din 13 ianuarie 2011, nu a
reexaminat orientările fundamentale rezultate din decretul din 12 mai 1981. Cu toate acestea, modificările aduse
de noua reglementare sunt semnificative: afară de codificarea unui mare număr de soluţii din jurisprudenţă găsim
şi diverse ajustări şi inovaţii a căror importanţă nu este neglijabilă. Fie că este vorba de convenţia de arbitraj, de
instanţa sau de hotărârea arbitrală, de recunoaşterea şi de executarea hotărârilor sau de căile de atac, sentimentul
dominant este unul pozitiv: noul drept francez de arbitraj internaţional, mai uşor de aplicat, apare mai complex,
mai simplu şi per ansamblu, mai eficace.

REVUE DE SCIECE CRIMIELLE ET DE DROIT PÉAL COMPARÉ

8. AMBOS, KAY. – A-t-on “rendu service à la justice”? = S-a făcut “un serviciu justiţiei”? În: Revue de
science criminelle et de droit pénal comparé. – nr.3, 2011, p.543-555.
Uciderea lui Osama bin Laden de către Forţele Speciale americane pe 2 mai 2011 naşte câteva chestiuni de drept
internaţional legate de legalitatea operaţiei, în particular, şi, în general, asupra legalităţii lichidărilor ţintite asupra
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teroriştilor internaţionali. Se va argumenta, în acest articol, că în absenţa unui conflict armat între Statele Unite
şi Al-Qaida, uciderea lui Bin Laden nu poate fi justificată de dreptul internaţional umanitar (DIU). Dacă un
asemenea conflict ar fi existat, uciderea n-ar fi fost legală decât dacă Al-Qaida ar fi îndeplinit condiţia de grup
armat organizat potrivit DIU, iar Ben Laden ar fi putut fi ucis în calitate de membru. Fără calificarea grupului şi
fără afilierea la acesta, Ben Laden ar fi trebuit să participe direct la confruntări, pentru a fi legal ucis, ceea ce nu
a fost cazul. În consecinţă, în cadrul juridic aplicabil, adică dreptul în timp de pace, uciderea lui Ben Laden ar fi
putut fi admisibilă într-un caz de legitimă apărare sau stare de necesitate în cazul unui pericol iminent pentru sine
sau pentru altul. Cum n-a fost cazul, uciderea lui Ben Laden are aspectul unei execuţii extralegale. Privit si sub
alt unghi, mai puţin important în această cauza, intervenţia nu a respectat suveranitatea teritorială a Pakistanului,
violând astfel dreptul internaţional public general.

9. ZAPATERO, LUIS ARROYO. – L’harmonisation internationale du droit pénal = Armonizarea
internaţională a dreptului penal. În: Revue critique de droit international privé. – nr.3, 2011, p.557-574.
Zece ani după 11 septembrie 2001 este ocazia pentru revederea evoluţiei sistemului penal de la prima
Declaraţie universală a drepturilor omului, subliniind noile linii de ghidare a dreptului penal şi a procesului
penal, amploarea criminalităţii, rolul unei opinii publice mondiale de mare influenţă asupra agendei politice,
apariţia şi apoi consolidarea unei justiţii penale internaţionale şi sfârşitul erei de nepedepsire a crimelor
contra umanităţii. Este şi ocazia pentru evaluarea procesului de armonizare regională şi internaţională a
dreptului penal, în scopul identificării sarcinilor ce incumbă ştiinţelor penale în cadrul unui sistem penal
globalizat.

10. ZEROUKI-COTTI, DJOHEUR. – L’obligation d’incriminer imposée par le juge européen, ou la
perte du droit de ne pas punir = Obligaţia de a incrimina, impusă de judecătorul european, sau pierderea
dreptului de a pedepsi. În: Revue de science criminelle et de droit pénal comparé. – nr.3, 2011, p.575-596.
Obligaţia de a incrimina, adică situaţia în care judecătorul european, Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau
Curtea de Justiţie a Uniunii europene, impune unui stat membru să recurgă la sancţiuni penale pentru pedepsirea
unui comportament, semnifică pierderea statului respectiv a dreptului de a mai pedepsi. Studiul de faţă se
străduieşte să pună în evidenţă fundamentele teoretice – realitate şi necesitate – şi să analizeze raţionamentul care
conduce la o astfel de obligaţie, punând în discuţie similitudinile şi diferenţele constatate în jurisprudenţa celor
două curţi. Dacă, pentru moment, diferenţele subzistă, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona mai
este permisă menţinerea lor, având în vedere că acesta ar putea permite o interacţiune mai intensă în materie?
Posesor al deciziei penale, judecătorul european se erijează în veritabil actor al politicii penale europene şi
întrebarea asupra legitimităţii lui, analizată în partea a doua a studiului, se pune cu o gravitate aparte.Germenele
unei legitimităţi funcţionale s-ar putea decela între caracterele intervenţiei sale, care trebuie să aibă o anume
convergenţă în chestiunile penale europene şi care are adesea un caracter subsidiar. Şi totuşi, nu este totdeauna
suficient să se justifice aceasta prin puterea neîngrădită a judecătorului de a emite hotărârea penală.

REVUE DU DROIT PUBLIC
11. BOITEUX, DAVID. – Le bon usage des deniers publics = Buna utilizare a fondurilor publice. În: Revue
du droit public. – nr.5, 2011, p.1099-1135.
Noţiunea de bună întrebuinţare a fondurilor publice sugerează ideea unei protecţii a acestor fonduri, asigurată
deplin de dreptul pozitiv. Unele procedee juridice existente şi bine cunoscute au ca scop bine definit asigurarea
că fondurile publice sunt bine utilizate. Se cunoaşte procedura managementului, teorie definită ca administrare de
către ordonatori sau de deţinători de fonduri publice care nu sunt contabili şi nici nu acţionează sub controlul sau
pentru aceştia din urmă. În acest sens, rolul Curţii de Conturi şi Camerele regionale de conturi nu este acela de a
verifica buna folosire a fondurilor publice de către puterile publice, cu ajutorul examenului conturilor realizat de
auditorii publici, termenul de “bună folosinţă” trebuind a fi înţeles aici în sensul regularităţii cheltuielor, adică o
utilizare a a fondurilor în conformitate cu legea.
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12. BRIMO, SARA. – Les conséquences de la modulation dans le temps des effets des décisions QPC =
Consecinţele adaptării în timp a efectelor hotărârilor de control al constituţionalităţii legilor. În: Revue du droit
public. – nr.5,2011,p.1189-1212.
De la reforma instituţiilor introdusă prin Legea constituţională din 23 iulie 2008 şi intrarea în vigoare a controlului
constituţionalităţii legilor, doctrina dreptului public şi privat a urmărit studierea atentă, cu unanimitate, a
“revoluţiei” constituită în Franţa, prin introducerea unui control al constituţionalităţii legilor “a posteriori”. Mai
nou, s-a pus problema articulării acestui control cu dreptul Uniunii Europene.

13. PARET, CHRISTOPHE. – L’office du juge électoral = Funcţia de judecător la biroul electoral. În:
Revue du droit public. – nr.5, 2011, p.1213-1234.
A se pronunţa asupra rezultatelor unui scrutin este un lucru dificil. Neputând garanta perfecta regularitate a
alegerilor – lucru absolut imposibil –, judecătorul trebuie, prin toate mijloacele, să se asigure că rezultatele
scrutinului, aşa cum au fost exprimate, reflectă fidel voinţa electoratului. Stricta respectare a prevederilor Codului
electoral nu este scopul cercetării întreprinse de judecător, ci un instrument în serviciul emiterii deciziei asupra
alegerilor.

14. PERRO, DAIEL. – De l’inaliénabilité du domaine forestier = Inalienabilitatea domeniului forestier.
În: Revue du droit public. – nr.5, 2011, p.1137-1156.
Statul deţine 12% din suprafaţa forestieră a Franţei, în jur de 1,8 milioane de hectare de pădure, echivalentul a
aproximativ 9,38 miliarde de euro. Aceast domeniu forestier intră în domeniul privat al statului, gestionarea lui
fiind foarte diferită de administrarea efectuată de o persoană privată, ceea ce înseamnă că administrarea pădurilor
nu este dominată de grija randamentului financiar. În ultimii ani, însă, o viziune bazată strict pe managementul
economic a domeniului statului a fost dezvoltată, o dată cu reforma politicii imobiliare a statului. De facto, statul,
în absenţa resurselor, îşi mobilizează domeniul forestier pentru a umple visteria.

REVUE FRAÇAISE DE DROIT COSTITUTIOEL
15. ATOIE, AURÉLIE. – L’avenir de la Chambre des Communes à la suite des élections du 6 mai
2010 = Viitorul Camerei Comunelor ca urmare a alegerilor din 6 mai 2010. În: Revue française de droit
constitutionnel. – nr.88, 2011, p.733-757.
Alegerile generale din primăvara anului 2010 din Marea Britanie au permis venirea unei coaliţii guvernamentale
inedite de la cel de-al doilea Război Mondial. În ciuda incertitudinilor care apasă asupra viitorului, pasivitatea nu
se pune în discuţie, mai ales că reforme importante sunt în curs, în special în materie constituţională. Efortul de
transformare a instituţiilor, început de New Labour în 1977, se continuă în prezent. Conservatorii şi liberalii
democratici doresc ameliorarea funcţionării şi organizarea Parlamentului din Westminster, facându-le mai eficace
şi mai democratice. Camera Comunelor este astfel în centrul preocupărilor după ce onorabila adunare a suferit o
criză de legitimitate fără precedent, după scandalul listei de cheltuieli.

16. DELCAMP, ALAI. – La notion de loi organique relative au Sénat: entre affirmation du bicamérisme
et parlamentarisme “rationalisé” = oţiunea de lege organică referitoare la Senat: între afirmarea bicameralismului şi parlamentarismul “raţionalizat”. În: Revue française de droit constitutionnel. – nr.87, 2011,
p.465-498.
Pe 12 aprilie 2011, după 38 de ani de la prima decizie asupra unui subiect şi proiect de aceeaşi natură, Consiliul
Constituţional a pus capăt ezitărilor asupra interpretării articolului 46, alineat 4 al Constituţiei. În ciuda aparenţelor,
a ales calea mai puţin favorabilă Senatului, încununând astfel o evoluţie perceptibilă de câţiva ani, accentuată mai
tare din 2008. Noţiunea aparent clară de lege organică “referitoare la Senat” spontan percepută ca fiind protectoarea
bicameralismului, n-a fost niciodată interpretată într-o manieră satisfăcătoare, ceea ce a făcut ca de-a lungul
timpului scopul şi semnificaţia ei să rămână lipsită de precizie.
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17. DEOLLE, AE-SOPHIE. – Les études d’impact: une révision manquée? = Studiile de impact: o
revizuire ratată? În: Revue française de droit constitutionnel. – nr.87, 2011, p.499-514.
Ce trebuie înţeles prin studiu de impact? L-am putea defini ca fiind un studiu menit să evalueze consecinţele
unui proiect pentru a şti dacă merită sau nu să fie concretizat. Această evaluare are un dublu rol: permite
iniţiatorului să-l amelioreze , dar în acelaşi timp, permite decidentului final să dispună de toate elementele
necesare pentru a se pronunţa în cunoştinţă de cauză. În Franţa, studiile de impact au apărut în anii 1970 şi se
realizau numai pentru proiecte vizând mediul înconjurător. Ele trebuiau realizate pentru proiecte de amenajare
sau lucrări susceptibile a avea un impact semnificativ asupra mediului înconjurător. Departe de a fi perfecte în
versiunea de început, aceste studii de impact au fost îmbogăţite şi ameliorate de dreptul comunitar şi recent de
Legea Grenelle II din 12 iulie 2010. Ele sunt obligatorii azi pentru proiectele de amenajare, de lucrări sau opere
susceptibile a avea urmări notabile asupra mediului sau a sănătăţii umane, câmpul lor de aplicare fiind astfel
lărgit.

18. HAMO, FRACIS. – Référendum et réforme électorale au Royaume-Uni: le rejet du vote alternatif
= Referendum şi reforma electorală în Marea Britanie: respingerea votului alternativ. În: Revue française de
droit constitutionnel. – nr.88, 2011, p.759-780.
De câteva decenii, instituţiile britanice, multă vreme considerate ca modelul unui regim reprezentativ, au început
să facă loc unor procedee democratice semi-directe. Două referendumuri au fost organizate la nivel naţional.
Primul, cel din 1975 a avut valoare consultativă despre un subiect care nu avea legătură directă cu instituţiile:
renegocierea condiţiilor de aderare la Piaţa comună. În schimb al doilea, după 30 de ani, care a avut loc pe 5 mai
2011, a tratat un sector esenţial al sistemului politic: modul de alegere al deputaţilor din Camera Comunelor şi a
avut deplină valoare decizională, Parlamentul declarând că se simte legat de rezultatul obţinut.

19. POURHIET, AE-MARIE LE. – Définir la démocratie = Definirea democraţiei. În: Revue française
de droit constitutionnel. – nr.87, 2011, p.453-464.
Pare că a devenit necesară determinarea locului dreptului constituţional în definirea democraţiei, ţinând cont de multitudinea
de caracteristici care îl conturează şi de numeroasele idei la modă care tind să-i dea un alt conţinut decât cel pe care în mod
obişnuit îl cunoaştem. Întrebarea care se pune este de a şti dacă putem oricând schimba sensul unei noţiuni atât de importante,
până la a face din ea ceea ce dorim, sau există totuşi o exigenţă minimă de stabilitate în definirea termenilor utilizaţi în normele
juridice, mai cu seamă în cele constituţionale.

REVUE ITERATIOALE DE DROIT COMPARÉ
20. ALPA, GUIDO. – Réflexions sur le dommage contractuel = Reflecţii asupra daunelor contractuale. În:
Revue internationale de droit comparé. – nr.4, 2011, p.759-780.
Criteriile de determinare a daunei contractuale constituie unul din principalele aspecte din dreptul contractelor. În
sistemele juridice unde nu sunt reguli impuse de legiuitor, trebuie urmate principiile rezonabilităţii pentru stabilirea
valorii prejudiciului, care trebuind să compenseze sacrificiul părţii care suportă neexecutarea contractului. În
sistemele unde legile civile prevăd reguli specifice, se discută despre interpretarea lor, dat fiind că acestea sunt
generice, chiar vagi. Proiectele de armonizare a dreptului contractual consideră că este vorba de o problemă
crucială şi se bazează pe modele mixte. Reconstrucţia filologică a textelor, traducerea lor în termeni conceptuali,
sunt deci o cheie de lectură importantă pentru înţelegerea alegerii dată de traducători şi supervizată de dreptul viu
în această materie.

21. GAMALEU KAMEI, CHRISTIA. – Le contrôle de l’execution du concordat de redressement
d’une entreprise en dificulté en droit de l’Ohada = Controlul executării planului de redresare al unei
întreprinderi aflate în dificultate, în dreptul Ohada. În: Revue internationale de droit comparé. – nr.3, 2011,
p.697-713.
Lectura dispoziţiilor actului normativ Ohada asupra organizării de proceduri colective de reglare a pasivului, lasă
impresia existenţei unui control al executării planului de redresare al unei întreprinderi aflate în dificultate.
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Investirea unor organe cu asigurarea controlului ca şi descrierea operaţiunilor de control demonstrează realitatea
acestei instituţii. Totuşi, o analiză amănunţită a acestor dispoziţii scoate în evidenţă insuficienţele interne şi externe
ale acestor operaţiuni de control.

22. GEORGITSI, EVAGELIA. – La proportionnalité comme instrument de “conciliation” des normes
antagonistes = Proporţionalitatea ca instrument de “conciliere” a normelor antagoniste. În: Revue internationale de droit comparé. – nr.3, 2011, p.459-584.
Proliferării spectaculoase a drepturilor fundamentale i-a urmat rapid confruntarea doctrinei şi a jurisprudenţei
constituţionale cu dificultăţi legate de satisfacerea simultană a diferitelor exigenţe constituţionale. Protecţia
eficace a acestor drepturi necesită adesea intervenţia legiuitorului, care, astfel, poate aduce atingere altor norme
constituţionale. Întrebarea care se pune imediat, este de a şti dacă ne găsim efectiv în faţa unor imperative
contradictorii, sau dacă, dimpotrivă, aceste norme constituţionale pot fi conciliate printr-o interpretare
sistematică a Constituţiei. Această delimitare este practic aproape absentă în jurisprudenţa jurisdicţiilor
constituţionale franceze, germane şi austriece, care optează pentru un control nediferenţiat al proporţionalităţii
concretizării legislative sub forma unui “echilibru” a diferitelor exigenţe constituţionale aflate în joc. Acest
control în aparenţă suplu, nu oferă totuşi niciun instrument de rezolvare a conflictelor de norme, dar poate fi
sursa acestora.

23. JAKE, BEJAMI WEST ; LICARI, FRAÇOIS-XAVIER. – Des rives de la Seine à celles du
Mississipi: le fabuleux destin de la maxime “contra non valentem agere non currit praescriptio” = De la
Sena la Mississipi: fabulosul destin al maximei “contra non valentem agere non currit praescriptio”. În: Revue
internationale de droit comparé. – nr.4, 2011, p. 809-842.
Relaţia dintre Franţa şi Luisiana nu se limitează doar la dreptul legiferat. Ea se manifestă şi în ceea ce priveşte un
important principiu nescris din dreptul prescripţiilor: “contra non valentem agere non currit praescriptio”. În acest
domeniu filiaţia juridică este strânsă. În Luisiana “contra non valentem” este fructul doctrinei şi jurisprudenţei
franceze. Vom evidenţia similarităţile notabile între destinul maximei în Franţa şi cel din Luisiana. În aceste două
ţări ea a fost declarată moartă, dar în ciuda ostilităţii cu care a fost confruntată, a devenit piesă majoră în dreptul
prescripţiilor. Apoi, vom sparge mitul bine înrădăcinat conform căruia “contra non valentem” nu se aplică în
dreptul din Luisiana referitor la prescripţia achizitivă, revelând astfel o altă convergenţă notabilă între Franţa şi
Luisiana.

24. MARTI, PHILIPPE. – La discrimination multiple, un concept insaisissable par le droit du travail?
Un point de vue français et comparatif = Discriminarea multiplă, un concept imperceptibil în dreptul muncii?
Un punct de vedere francez comparativ. În: Revue internationale de droit comparé. – nr.3, 2011, p.585-608.
Conceptul de discriminare multiplă, apărut iniţial în ştiinţele sociale, tinde astăzi să se înscrie în sfera dreptului.
Miza constă în a recunoaşte şi a sancţiona juridic situaţiile în care intervin şi chiar interacţionează mai multe
motive de discriminare. Receptarea acestui concept în dreptul muncii se loveşte de dificultăţi multiple (dificultăţi
de definire, conceptul dovedindu-se avea forme diverse). Pentru acest motiv, nicio definiţie precisă nu figurează
azi în textele internaţionale sau naţionale. Dificultăţi de punere în aplicare în plan juridic, judecătorii
confruntându-se cu importante probleme metodologice, mai ales în ceea ce priveşte sesizarea cazurilor de
discriminare “prin intersectare”, în care mai multe motive se combină. În plan european, în ciuda apropierii
naţionale încă foarte heterogene, s-ar preta prefigurarea unui cadru comun, în scopul dobândirii un veritabil
regim juridic.

25. MOCCIA, LUIGI. – Le double paradoxe de la modernité en Chine ou de la question du droit, miroir
du monde chinois traditionnel et contemporain = Dublul paradox al modernităţii în China sau problema
dreptului, oglindă a lumii chineze tradiţionale şi contemporane. În: Revue internationale de droit comparé. –
nr.4, 2011, p.781-808.
Acest articol încearcă să aprofundeze o reflecţie care, analizând dreptul în China, sau mai exact problema
dreptului în China, va permite întrezărirea, ca într-o oglindă, a aspectelor şi caracterelor unui context fondat pe
o bază de mentalităţi. Această bază este constituită din concepţii etico-religioase, doctrine politico-filozofice,
convenţii sociale, tabele de valori şi în sfârșit, dar nu ultimul ca importanţă, practicile rituale. Acest context este
foarte bogat în teme culturale – în sensul larg – viu şi în vigoare în lumea chineză contemporană; temele care
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caracterizează şi analizează (paradoxul) relaţiei complementare tradiţie-modernitate şi o propune nu numai ca
pe o cheie de lectură a fazei de tranziţie actuală a ţării, dar în general, ca pe o schemă interpretativă în interiorul
căreia se poate înţelege lumea chineză din punct de vedere al relaţiei dintre cultură şi drept. În această schemă,
evidenţele unui model “comunitar”, de ordin informal (suplu) şi în acelaşi timp autoritar, adică bazat pe respectul
virtuţiilor private şi sociale, dar însoţite şi susţinute de o utilizare represivă şi instrumentală a regulii, se confruntă
cu globalizarea economico-financiară şi cu standardele sale juridice de matrice occidentală; globalizare care
caracterizează, dimpotrivă, un model “societar” voluntarist (libertin) şi individualist, format în general pe baze
legale.

26. PARIZER-KRIEF, KARÈE. – Gestation pour autrui et intérêt de l’enfant en Grande-Bretagne =
Mama purtătoare şi interesul copilului în Marea Britanie. În: Revue internationale de droit comparé. – nr.3,
2011, p.645-659.
În Marea Britanie, statutul mamei purtătoare a fost reglementat în 1990, fiind tot timpul sub condiţia respectării
principiului gratuităţii. Totuşi, numeroase cupluri engleze s-au obligat contractual cu mame purtătoare, în state care
autorizau remuneraţia. De-a lungul timpului, sistemul judiciar britanic a trebuit să găsească soluţii pragmatice la
situaţii date. A rezultat o evoluţie mergând de la autorizarea unei indemnizaţii pentru cheltuieli medicale până la
recunoaşterea unei veritabile remuneraţii pentru mama purtătoare. Acest studiu examinează etapele acestei evoluţii,
judecătorul interpretând dispoziţiile legale, o dată pentru convenţiile interne reglementând situaţia mamei
purtătoare, apoi pe cele având un element de extraneitate. Vom analiza în mod special trei hotărâri ale Înaltei Curţi
de Justiţie, datând din ultimii trei ani.

27. YAO, KOUAKOU ELOI. – Uniformisation et droit pénal = Uniformizare şi drept penal. În: Revue
internationale de droit comparé. – nr.3, 2011, p.661-696.
Uniformizarea dreptului afacerilor în spaţiul Ohada este o operă originală, niciodată experimentată în Africa
Neagră francofonă. Obiectivul este de securizare juridică a investiţiilor private. Una din metode pentru atingerea
lui constă în prevenirea şi reprimarea actelor care compromit afacerile. De asemenea, Ohada a inserat în Actele
uniforme dispoziţii cu caracter penal. Unele prevăd infracţiunile penale a căror natură şi modalităţi de aplicare
sunt supuse autorităţii statelor membre. Acest proces favorizează emergenţa unui drept penal al afacerilor în
spaţiu. Totuşi, iniţiativa Ohada în materie penală necesită unele ajustări. Altfel, aceasta ar trebui să pună accent
nu numai pe normele de incriminare şi sancţiuni, ci şi pe aducerea la conformitate a normelor comunitare. Ca
urmare, logica modalităţii de represiune a infracţiunilor loveşte unele principii fundamentale ale dreptului penal.
În plus, legiuitorul Ohada trebuie în mod necesar să corecteze această insuficienţă, având în vedere că ambiţia
lui legitimă este aceea de acţionare pentru un drept penal al afacerilor adaptat contextului juridic şi economiei
africane.

28. ZWICKEL, MARTI. – La juridiction de proximité française comparée avec le droit allemand =
Instanţa de proximitate franceză comparată cu dreptul german. În: Revue internationale de droit comparé. –
nr.3,2011, p.609-642.
Pentru a apropia justiţia de cetăţeni, instanţele de proximitate au fost create în Franţa prin Legea din 9 septembrie
2002. Instanţele de proximitate sunt compuse exclusiv din judecători neprofesionişti ai dreptului, care hotărăsc
asupra unor litigii în primă şi în ultimă instanţă. Articolul compară elemente specifice ale acestei noi instituţii
juridice, cu dreptul german. Aceasta permite evaluarea instanţei de proximitate din punctul de vedere al unui
observator extern şi definirea noţiunii de “justiţie de proximitate”.

REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT CIVIL
29. ACEL, PASCAL. – Dénationaliser l’enseignement du droit civil? = Denaţionalizarea învăţământului
de drept civil. În: Revue trimestrielle de droit civil. – nr.4, 2011, p.701-724.
De câţiva ani, în Franţa, metodele de predare a dreptului, în conţinut şi metodă, au cunoscut o dezvoltare accelerată, cum
demonstrează, mai ales în ultimii zece ani, raporturile a trei grupe de lucru numite de autoritatea publică: cel al Comisiei
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prezidate de A.Lyon-Caen în 2002, raportul Truchet din 2008 şi raportul din 2009 al Comisiei Darrois, al căror obiect a fost
de reflectare asupra profesiilor juridice, dar care abundă şi în chestiuni legate de formarea juriştilor. Pe acest teren, a fost
redactat un al patrulea raport, cel al lui B.Teyssié, în acord cu Consiliul naţional al dreptului. Până nu demult, problematica
învăţământului de drept era configurat din punct de vedere naţional. Dar într-o lume în curs de globalizare, unde sistemele
juridice sunt în concurenţă sau într-o comunicare constantă, alte mize apar şi se pune problema: ce loc trebuie să ocupe în
formarea juristului dreptul naţional, sistemele străine sau regulile trasnaţionale?

30. BERLIOZ, PIERRE. – L’affectation au coeur du patrimoine = Patrimoniul de afectaţiune. În: Revue
trimestrielle de droit civil. – nr.4, 2011, p.635-646.
Contrar opiniei generale, afectaţiunea nu constituie un corp străin al teoriei patrimoniului. Ea ocupă, dimpotrivă,
cu toată discreţia, un loc central. Şi totuşi, până nu demult, era indisponibilă. Legea din 15 iunie 2010 a deschis
în această indisponibilitate, o breşă. Afectaţiunea poate fi disponibilă de o manieră generală, imediat ce sunt fixate
anumite limite.

31. BOURASSI, MAUELLA. – Les sûretés sur le logement du majeur protégé = Garantarea cu locuinţa
a adultului asistat. În: Revue trimestrielle de droit civil. – nr.3, 2011, p.433-452.
Încheierea de ipoteci garantate cu locuinţa sau cu mobilierul unui adult aflat în dificultate, pentru a-i permite
acestuia să obţină un credit, este un act de dispoziţie în sensul art. 426 din Codul civil, reformat prin Legea din 5
martie 2007. Aplicarea acestei dispoziţii ridică o serie de întrebări. Precizarea exactă a garanţiilor care se instituie;
apoi, formalităţile prevăzute de art. 426 (autorizarea de către judecător a tutelei, precedată, în unele circumstanţe
de un aviz medical şi semnarea actului de către protectorul adultului) prezintă specificităţi referitoare la garanţii?
Există, în afara art. 426, în sfera dreptului garanţiilor şi căilor de executare, altă protecţie a cadrului de viaţă a
adultului vulnerabil, contra ipotecilor?

32. COUDRAIS, MAUD. – L’obligation naturelle: une idée moderne? = Obligaţia naturală: o idee
modernă? În: Revue trimestrielle de droit civil. – nr.3, 2011, p.453-468.
Obligaţia naturală este o noţiune juridică modernă, cu multe faţete. În lumina jurisprudenţei ultimilor 10 ani, ea
apare ca o imagine a modernităţii. Ea evidenţiază contradicţii, hotărârile fiind împărţite între eliminarea voalată
a mecanismului şi recunoaştere limitată. Şi totuşi, ea asigură într-un mod excepţional sinteza între dreptul şi
valorile sociale, tradiţie şi modernitate, între stabilitate şi adaptare a sistemului juridic. O dată cu acestea, obligaţia
naturală se adevereşte a fi o tehnică juridică a viitorului. În tăcerea legii şi în faţa deciziilor tribunalelor, doctrina
contemporană a definit-o aproape unanim ca o obligaţie morală a cărei execuţie voluntară împiedică orice repetare
forţată. Determinată astfel, calificarea ar putea fi pusă în aplicare de către tribunale, pentru rezolvarea unor
probleme specifice societăţii actuale, fără ca o altă reformă să fie necesară.

33. PACRAZI, MARIE-EVE. – Les clauses de rétroactivité = Clauzele de retroactivitate. În: Revue
trimestrielle de droit civil. – nr.3, 2011, p.469-478.
Dacă în lucrări importante s-a denunţat “mitul” retroactivităţii, în ce priveşte nulitatea sau rezoluţia contractului,
sau erorile la care aplicarea sa poate conduce, doctrina s-a întrebat rareori despre rolul şi locul care poate fi acordat
dorinţei părţilor de predeterminare a modului de ştergere a contractului dintre ele. Or, chestiunea interesează la
fel pe cei care doresc să se sustragă jocului retroactivităţii, cu scopul de a securiza cea ce ar părea ca fiind trecutul
contractual, ca şi pe cei care caută, dimpotrivă, să nu lase nimic din efectele contractului să subziste, din grija de
a menţine echilibrul global al schimburilor. Dar, fie că e vorba de a îndepărta jocul retroactivităţii, sau dimpotrivă,
de a-l impune acolo unde în mod clasic se admite că retragerea contractului nu valorează decât pentru viitor, o
intrebare fundamentală se pune referitor la validitatea acestui demers.

34. POSEZ, ALEXIS. – La théorie des nullités = Teoria nulităţilor. În: Revue trimestrielle de droit civil. –
nr.4, 2011, p.647-675.
De un secol, teoria nulităţilor se învaţă după lucrarea tezei de doctorat a lui René Japiot. Or, această prezentare,
care n-a fost creată decât pentru a servi unei teorii niciodată pusă în practică, merită astăzi un examen critic, nu
neapărat asupra fundamentelor, cât mai ales asupra consecinţelor care continuă a fi legate de ea, mai ales în
domeniul jurisprudenţei. Centenarul este şi ocazie pentru a propune un alt criteriu de distincţie, care să permită
restaurarea teoriei în “summa divisio” integrând, fără pervertire, celelalte varietăţi pe care secolul trecut le-a creat
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în materia nulităţilor.

35. SIFFREI-BLAC, CAROLIE. – Vers une réforme de la responsabilité civile des parents = Către
o reformă a responsabilităţii civile a părinţilor. În: Revue trimestrielle de droit civil. – nr.3, 2011, p. 479-489.
Analiza jurisprudenţei Curţii de Casaţie a ultimilor ani, arată o tendinţă clară de creştere a responsabilităţii
civile a părinţilor, abandonând orice analiză fundamentată pe examinarea concretă a condiţiilor reale a
exerciţiului autorităţii parentale. Astăzi, responsabilitatea parentală peste dependenţa exerciţiului autorităţii
parentale şi exigenţa coabitării, fac regulile actuale ale responsabilităţii civile a părinţilor să ezite între o logică
a datoriei şi una a puterii. Această lipsă veritabilă de opţiune duce regimul responsabilităţii civile la incoerenţe
care ar justifica o reformă. S-ar putea propune o lărgire a noţiunii de tată şi mamă responsabil/ă şi disocierea
responsabilităţii şi autorităţii parentale, adică s-ar putea considera că responsabilitatea parentală apare nu ca o
contrapartidă la autoritatea parentală, ci ca o prelungire naturală a filiaţiei. Astfel, fundamentul responsabilităţii
parentale n-ar mai rezida din logica unei puteri exercitate asupra copilului, ci ar fi contrapartida statutului de
părinte.

REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT COMMERCIAL ET DE DROIT ÉCOOMIQUE
36. BRÈS, AURÉLIE. – L’obligation de non-concurrence de plein droit de l’associé = Obligaţia de
neconcurenţă ce-i incumbă asociatului. În: Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique. –
nr.3, 2011, p.463-510.
Chestiunea de a şti dacă asociatul este ţinut de o obligaţie de neconcurenţă în ce priveşte societatea căreia îi
aparţine, rămâne controversată. Dacă libertatea profesională şi libertatea comerţului sunt adesea invocate,
posibilitatea pentru asociat de a exercita o activitate concurentă este pusă în discuţie, când asociatul joacă un rol
determinant în sânul societăţii, cazuri ce se întâlnesc adesea în unele forme de asociere. Identificarea ipotezelor
în care o asemenea obligaţie este impusă de un text, reprezintă primele indicii, care permit punerea în evidenţă a
unui criteriu mai larg al obligaţiei de neconcurenţă legat de asociat. Dispoziţiile speciale valorând o obligaţie de
neconcurenţă a asociatului, delimitând domeniul formal de o asemenea obligaţie, nu sunt de fapt decât expresia
unui imperativ general care se impune asociatului şi care îi interzice să aducă atingere intereselor esenţiale ale
societăţii. Protejarea intereselor esenţiale ale societăţii determină obligarea asociatului de a nu întreprinde fapte
concurente; aceasta constituie atât fundamentul cât şi limitele obligaţiei.

37. OUDI, MARTI. – La transmission des contrats de distribution = Transmiterea contractelor de
distribuţie. În: Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique. – nr.3, 2011, p.447-462.
Un contract de distribuţie nu este un contract obişnuit, liber transmisibil. Jurisprudenţa refuză spre exemplu, ca
acesta să fie transferat automat cesionarului unui fond de comerţ, sau prin efectul unei fuziuni sau al unui aport
parţial de active. În schimb, părţile contractului pot liber să-l transmită unui terţ, mai ales pentru eludarea
dificultăţilor legate de încetarea contractului. Mai mult, tribunalele tind să afirme un veritabil drept individual la
transmiterea contractului, recunoscând astfel valoarea lui patrimonială. Fiecare parte este liberă să propună un
cumpărător cocontractantului său şi dacă acesta din urmă păstrează în mod formal dreptul de a agreea sau nu
cumpărătorul prezentat, această facultate tinde să se reducă, nu doar prin uzanţa dată de acordul tacit, dar mai ales
prin sancţiunea din ce în ce mai frecventă a refuzului nejustificat al acordului.

REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT EUROPÉE

38. BAREÏT, ICOLAS. – La Cour de justice de l’Union européene artisane de la lutte contre les
enlèvements d’enfants = Curtea de justiţie a Uniunii Europene, artizan al luptei contra răpirii de copii. În:
Revue trimestrielle de droit européen. – nr.3, 2011, p.536-559.
De-a lungul hotărârilor date, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene afirmă şi clarifică politica sa prudenţială în
materie de luptă contra răpirii internaţionale de copii. Obiectivul său este clar: garantarea eficacităţii dispozitivului
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creat de regulamentul “Bruxelles II bis” pentru prevenirea sau remedierea deplasărilor ilicite de copii. Or, această
eficacitate nu este reală decât dacă nu se aplică fără discernământ. Curtea a înţeles bine: construind interpretarea
regulamentului în jurul noţiunii-cheie de “interes superior al copilului”, respectând în acelaşi timp drepturile
fundamentale consacrate de Carta Uniunii europene; judecătorul de la Luxemburg se arată un artizan lucid al
luptei împotriva răpirii de copii.

39. BRACQ STÉPHAE. – Quelles bases juridiques pour la régulation des services d’intérêt économique
général? = Ce bază juridică pentru reglementarea serviciilor de interes economic general? În: Revue
trimestrielle de droit européen. – nr.3, 2011, p.517-536.
Adoptarea unui cadru de reglementare adaptat serviciilor de interes economic general (SIEG) în baza noului
articol 14 TFUE pare încă ipotetică. Decât angajarea unei proceduri pe această bază juridică, n-ar fi mai potrivit
ca aceasta să se bazeze pe dispoziţiile originale în materie, adică art. 106 TFUE (fost art.90 CEE şi apoi 86 CE)?
De fapt analiza demonstrează că o reglementare a serviciilor de interes economic general (SIEG) nu s-ar putea
dezvolta decât pe fundamentul unei uniuni de baze juridice. Este vorba nu numai de dispoziţiile speciale
referitoare la SIEG – ca art. 106 TFUE şi art. 14 TFUE, ci şi de alte baze juridice, în special art. 114 şi 109
TFUE.
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Propuneri de lege ferenda
extrase din articolele publicate
în revistele de drept româneşti
(semestrul II 2011)
– Bibliografie indexată şi adnotată ∗
1. ADREESCU, MARIUS. – Consideraţii referitoare la individualizarea pedepselor. În: Dreptul. – nr.10,
2011, p.158-171.
Sistemul de pedepse , chiar dacă a evoluat în dreptul penal român, la o examinare critică, evidenţiază un mic
număr de pedepse majore, în special în ce priveşte caracterul represiv. În acest studiu, autorul analizează
comparativ sistemul de sancţiuni al Noului Cod penal cu cel în vigoare astăzi şi impactul noilor prevederi asupra
individualizării pedepselor, pe baza criteriilor de individualizare. Concluzia este că reglementarea pedepselor
trebuie să aibă la bază proporţionalitatea în individualizarea pedepsei. Propunere „de lege ferenda”: scopul legii
penale şi scopul sancţiunilor penale să fie definit şi caracterizat normativ; reglementarea expresă a principiului
proporţionalităţii în dreptul penal, ca o necesitate; în Codul penal care reglementează individualizarea judiciară a
pedepsei să se prevadă în mod expres că sancţiunea penală trebuie să fie proporţională cu situaţia de fapt, gradul
de pericol social al faptei şi scopul legii penale.
Subiect:criterii generale şi speciale ; individualizarea pedepsei ; pedepsele în Noul Cod penal

2. BAMBERGHER, ZAIRA ADRA. – Filiala Societăţii Europene. În: Revista română de drept al
afacerilor. – nr.10, 2011, p.13-21.
Societatea Europeană reprezintă în planul instituţiilor dreptului societar cea mai nouă formă de organizare a
afacerilor în spaţiul Uniunii Europene. Dacă în plan european nu reprezintă o noutate absolută, pentru dreptul
român, deşi teroretic Regulamentul Consiliului (CE) nr.2157 din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii
europene ar fi trebuit să se aplice în mod direct în România încă de la data aderării, SE reprezintă o noutate, iar
implementarea acestei forme de organizare societară ca şi ecourile practice ale acestei reglementări în mediul de
afaceri românesc, nu sunt încă reflectate în detaliu în studii de specialitate. Propunere „de lege ferenda”: legiuitorul
român ar trebui să aibă în vedere toate formele societare impuse prin reglementările UE şi să implementeze, prin
ajustarea legislaţiei interne cât mai curând posibil, funcţionarea unei filiale deţinute integral de către o societate
europeană ca entitate unipersonală cu personalitate juridică ce urmează regimul juridic al societăţii pe acţiuni,
având în vedere şi modificările impuse de Regulament.
Subiect:companie ; entitate unipersonală ; societate anonimă ; Societate Europeană

3. BARBU C. MIHAIL. – Discuţii cu privire la interdicţia legală a deputaţilor şi a senatorilor avocaţi de
a pleda la judecătorii sau tribunale. În: Dreptul. – nr.10, 2011, p.137-143.
Studiul de faţă analizează în detaliu art. 821 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, care prevede că “deputatul sau
senatorul care, în timpul exercitării mandatului de membru al Parlamentului, doreşte să exercite profesia de avocat,
nu poate pleda la judecătorii sau tribunale, nici să acorde asistenţă juridică la parchetele de pe lângă acestea”. În
acest context, autorul concluzionează că limitarea interdicţiei numai la a pleda în faţa judecătoriei sau tribunalului
(sau asigurarea asistenţei juridice la parchetele de pe lângă aceste instanţe), când se impune lucrul acesta, se aplică
şi la instanţele superioare (Curtea de Apel sau Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie). Propunere „de lege ferenda”:
modificarea “hoc sensu” a art. 821 din Cartea I a Legii nr.161/2003
Subiect:deputat; interdicţia de a pleda a parlamentarilor ; înţeles şi scop ; senator
∗

Lucrare realizată de Mihaela BORA și Lucica Violeta NICULAE, Consiliul Legislativ
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4. BARBU, MIHAIL C. – Despre clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi
consumatori. În: Revista de drept comercial. – nr.12, 2011, p. 156-157.
„De lege ferenda”, autorul consideră că se impune intervenirea pentru lămurire şi uniformizare asupra art.6 şi
art.7 din Legea nr. 193/2000.
Subiect:clauză abuzivă; comerciant; consumator; contract comercial; Legea nr.193/2000

5. CÂRLA, MIRCEA VALETI. – În legătură cu răspunderea juridică sancţionatorie reglementată
de Ordonanţa Guvernului nr.79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi
a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător. În: Dreptul. – nr.7, 2011, p.144-152.
„De lege ferenda”, autorul consideră că se impune o analiză detaliată a dispoziţiilor de drept comunitar şi de
aplicare a metodei teleologice de interpretare a acestuia. Totodată, consideră nejustificată diferenţa de regim juridic
sancţionator pentru fondurile comunitare faţă de cele naţionale, amândouă fiind asimilate, pe fond, ca fonduri
publice.
Subiect:fonduri de cofinanţare ; fonduri europene ; Ordonanţa Guvernului nr.79/2003 ; răspundere juridică ; Uniunea
Europeană

6. CORAŞ, LEOTI. – Consideraţii teoretice şi practice referitoare la publicitatea şedinţei de judecată
şi pronunţarea hotărârii, din perspectiva Convenţiei (europene) pentru apărarea drepturilor omului şi
a libertăţilor fundamentale. În: Dreptul. – nr.12, 2011, p.243-250.
Hotărârea de propunere de arestare preventivă luată în şedinţă publică când legea prevede ca hotărârea să nu
fie dată în şedinţă publică, ca şi decizia făcută publică cu încălcarea legii, dar care nu provoacă daune majore,
astfel încât să ducă la anularea actului, este subiect de nulitate relativă. În articol se arată şi faptul că în
timpul propunerii de arestare preventivă, nu este necesar ca judecătorul să se pronunţe cu privire la cererea
de a nu părăsi ţara, sau cea referitoare la alte măsuri preventive, fiind incluse în analiza cererii de revocare
a măsurii de arestare preventivă. Propunere „de lege ferenda”: publicitatea poate fi realizată fie prin
pronunţarea hotărârii în şedinţă publică, fie prin depunerea la grefă a textului integral al minutei sau prin
publicarea pe internet.
Subiect:hotărâre de publicitate ; măsuri preventive ; nulitate relativă ; procedura de publicitate

7. DIŢĂ, COSTICĂ ; JELEA, DIU. – Transferul de procedură în materie penală. În: Dreptul. – nr.10,
2011, p.172-208.
Transferul procedurilor de drept penal reprezintă o formă de cooperare judiciară internaţională care implică
renunţarea voluntară şi provizorie a unui stat de a exrcita drepturile sale în favoarea altui stat. Studiul se referă
în special la actele de procedură determinate de procedura de transfer penal, ca şi efectele legale ale acesteia.
Propunere „de lege ferenda”: modificarea dispoziţiei art. 124 alin.(2) din Legea 302/2004, eliminarea
echivocului potenţial indus prin art. 124 alin.(1), eliminarea din conţinutul art. 124 alin. (1) a condiţiei
decurgând din posibilitatea de integrare socială a persoanei cercetate penal; se mai impune eliminarea din
text a art. 124 alin.(1) lit c) din Legea nr. 302/2004; modificarea art. 125 alin. (3) reducând termenul de recurs;
se impune reformularea dispoziţiei art. 128 alin. (6), a art. 127 alin. (1) şi a art. 127 alin. (4) din aceeaşi lege.
Subiect:cooperarea internaţională în domeniu penal ; element de extraneitate ; procedura de transfer ; transferul procedurilor penale

8. DUMITRU, CORELIA. – Comparaţie între dreptul de autor şi dreptul de proprietate din dreptul
comun. În: Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale. – nr.3, 2011, p. 13-42.
Autorul consideră că, „de lege ferenda”, ar fi util ca legiuitorul să precizeze în mod expres în cuprinsul actului
normativ de reglementare a dreptului de autor în ce categorie juridică se încadrează acest drept, pentru a oferi o
mai mare certitudine protecţiei dreptului de autor şi creatorilor de opere literare, artistice şi ştiinţifice.
Subiect:copyright ; drepturi de autor ; Legea nr.8/1996 ; proprietate ; uzufruct

9. DUGA, PETRE. – Obligaţia de asistenţă a celor în primejdie potrivit oului Cod penal. În: Dreptul. –
nr.11, 2011, p.76-91.
Autorul analizează infracţiuni ca “neacordarea de ajutor persoanei care are nevoie” sau “ajutorul preventiv” din
Noul Cod penal, relevând, unde este cazul, similitudini şi diferenţe faţă de legea penală efectivă. În partea finală,
articolul conţine elemente de drept comparat, referitoare la tema dată. Propunere „de lege ferenda”: plasarea
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infracţiunii de “lăsare fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate” în rândul infracţiunilor contra persoanei;
reincriminarea faptei de “punere în primejdie a unei persoane în neputinţă de a se salva”; interpretarea termenilor
“dificultate” şi “primejdie” în titlul X al noului Cod penal (Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală).
Subiect:ajutor preventiv ; intenţia ; lipsa de acţiune ; neacordarea ajutorului ; persoană aflată în nevoie

10. DUŞCĂ, ACA ILEAA. – Precizări ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene referitoare la dreptul
omului la un mediu sănătos. În: Pandectele Române. – nr. 10, 2011, p.81-87.
Autorul consideră, „de lege ferenda”, că şi în dreptul intern ar trebui reglementat dreptul de a avea iniţiativă cu
privire la dezvoltarea politicii şi legislaţiei de mediu, elaborarea planurilor şi programelor de acţiune, etc. Acest
drept ar avea ca bază de pornire textul constituţional – art.74 alin.(1).
Subiect:Curtea de Justiţie a Uniunii Europene ; drepturile omului ; jurisprudenţă europeană ; protecţia mediului

11. IOESCU, REMUS. – Consideraţii în legătură cu efectul extensiv al apelului în situaţia în care calea
de atac este promovată de partea civilă privind latura penală a cauzei. În: Dreptul. – nr.7, 2011, p. 217-235.
„De lege ferenda”, autorul consideră că dispoziţiile art.409 alin.(1) lit.c) din Codul de procedură penală trebuie
puse în concordanţă cu Decizia nr.482/2004 a Curţii Constituţionale, cu atât mai mult cu cât argumentele reţinute
de instanţa de contencios constituţional prin Decizia nr.100/2004 arată că dispoziţia “în cauzele în care acţiunea
penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă, dar numai în ceea ce priveşte latura penală”, din cuprinsul
art.362 alin.(1) lit.c) din Codul de procedură penală, a fost declarată neconstituţională, iar argumentele acestei
decizii sunt în întregime şi intrinsec valabile şi în ceea ce priveşte dispoziţiile art.362 alin.1 lit.c) din Codul de
procedură penală.
Subiect:apel ; efect extensiv ; proces penal

12. IOIŢĂ, GHEORGHE-IULIA. – Aspecte controversate referitoare la infracţiunile de viol şi de
perversiune sexuală în lumina dispoziţiilor actualului şi viitorului cod penal. În: Dreptul. – nr.11, 2011,
p.221-235.
Una dintre cele mai controversate infracţiuni, violul şi deviaţiile sexuale, dă naştere la numeroase dezbateri în
literatura de specialitate, ca şi în doctrină, dar într-un mod diferit, uneori la soluţii contradictorii în practica legală.
Autorul arată că nici chiar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu poate pune capăt controversei, chiar dacă, prin
Hotărârea nr. III/2005 a încercat să clarifice elementul material al infracţiunii de viol. Legiuitorul, la încadrarea
infracţiunii de viol şi agresiune sexuală în noul cod penal, încearcă o clarificare. Prezentul studiu scoate la lumină
aceste posibile probleme şi soluţii. Propunere „de lege ferenda”: în cuprinsul alin. (2) al art. 218 din noul Cod penal
să fie incluse şi “orice alte acte de penetrare bucală” pentru a fi în concordanţă cu alin. (1) al acestui articol, în
care este incriminat şi “actul sexual oral”; este de dorit păstrarea, la lit. b) a alin. (2) al art. 218 şi 219 din noul
Cod penal, a actualei formulări a agravantei “victima este membru de familie” în locul celei incriminate “victima
este rudă în linie directă, frate sau soră”; ar trebui completată prevederea alin. (5) al art. 218 şi art. 219 din noul
Cod penal în sensul: “Acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin.[...], precum şi în situaţia soţului sau a
persoanelor care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi, se pune în mişcare la plângerea prealabilă a
persoanei vătămate”.
Subiect:infracţiunea de agresiune sexuală ; infracţiunea de deviere sexuală ; noul cod penal ; viol

13. IVA, GHEORGHE. – Procesul penal între tradiţie şi inovaţie. În: Dreptul. – nr.7, 2011, p.181-203.
Referitor la dispoziţiile art.1 din noul Cod de procedură penală, autorul propune, „de lege ferenda”, abrogarea
acestuia şi adoptarea unor modele procesuale străine (cum ar fi cel italian, francez sau german), care lasă în seama
doctrinei definirea procesului penal, stabilirea obiectului acestuia sau al normelor de procedură penală, precum şi
precizarea scopului procesului penal sau al normelor de procedură penală.
Subiect:noul Cod de procedură penală ; procedură penală ; proces penal

14. LIPCARU, EMILIA. – Aspecte privind regimul juridic al întreprinderilor individuale şi familiale
reglementate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.44/2008 în lumina oului Cod civil şi a Legii
nr.71/2011 şi succinte aprecieri în legătură cu demersul de reformare a dreptului privat. În: Dreptul. –
nr.11, 2011, p.52-75.
Autorul analizează unele prevederi ale Codului civil (Legea nr.287/2009) şi Legea nr.71/2011 de punere în aplicare
a Noului cod, comparându-le cu unele prevederi ale OUG nr.44/2008 în ceea ce priveşte performanţa economică
a întreprinderii individuale. În opinia autorului, conceptul monist al noului Cod civil român (care abrogă Codul
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comercial, înglobând regulile de drept comercial) este mai mult formal, nu de substanţă. Propunere „de lege
ferenda”: incriminarea tuturor formelor de abuz fraudulos săvârşit în dauna acelor care, din cauza situaţiei dificile
în care se află, acceptă să transfere, să constituie sau să renunţe la drepturi patrimoniale în favoarea celor care, din
motive josnice, exploatează această stare de slăbiciune a persoanei vătămate.
Subiect:Legea 71/2011 ; Noul Cod civil ; OUG nr.44/2008

15. MACAVEI, LUCIA SĂDEL ; MACAVEI, ALIA SORIELA. – Principiul echipolenţei abordat
din perspective jurisprudenţiale penale şi civile. În: Dreptul. – nr.9, 2011, p.204-223.
Autorii analizează principiul echipolenţei legat de momentul în care întărirea mecanismului de redresare începe
să funcţioneze, adesea în termenii doctrinei. Plecând de la Decizia Secţiei Penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, în care se arată că jurisprudenţa înaltei autorităţi judiciare în materie penală variază în timp, începând cu
acceptarea şi întărirea acestui principiu, urmat de negarea aplicabilităţii, ca mai apoi să fie repus în aplicare.
Propunere „de lege ferenda”: în Legea de punere în aplicare a Codului de procedură penală să se statueze prin
dispoziţii tranzitorii că hotărârile sunt supuse căilor de atac prevăzute de legea în vigoare la data sesizării primei
instanţe.
Subiect:alte mijloace de informare ; analogie ; comunicare ; principiul echipolenţei

16. MA, ADRIA ; COZEA, ARCISA. – Unele consideraţii în legătură cu actualizarea obligaţiilor
pecuniare. În: Dreptul. – nr.9, 2011, p.130-153.
Autorii analizează regimul legal al actualizării creanţelor, atât în Codul civil (de la 1865) şi în alte legi speciale,
cât şi în Noul Cod civil (Legea nr.287/2010) sau în Noul Cod de procedură civilă (Legea 134/2010, chiar în lipsa
legii de punere în aplicare) având în vedere şi opiniile rezultate din doctrină şi din deciziile relevante ale diferitelor
jurisdicţii. În acest context, se ajunge la concluzia că indexarea este obligatorie şi nu contravine Constituţiei sau
Convenţiei Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului. Propunere „de lege ferenda”: abrogarea O.G.
nr.5/2001 şi a O.U.G. 119/2007 şi contopirea lor într-un singur act; să se permită expres ca la cererea creditoruluireclamant, prima instanţă să poată soluţiona cauza în fond; statornicirea expresă a caracterului contencios al
procedurii somaţiei/ordonanţei de plată.
Subiect:actualizarea creanţelor ; doctrină ; jurisprudenţă ; reglementare juridică

17. MIRĂUŢĂ, DAIEL. – Consideraţii referitoare la coexistenţa cauzei de atenuare prevăzute de art.
3201 alin. 7 C.pr.pen. cu circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 74 alin.1 lit.c) C.pen.. În: Dreptul. – nr.8,
2011, p.189-206.
Se pune problema dacă, odată cu intrarea în vigoare a acestui art. 3201 C.pr.pen., cauza de atenuare şi circumstanţa
atenuantă pot coexista. Cu alte cuvinte, dacă inculpatul recunoaşte săvârşirea faptei şi solicită aplicarea art. 3201
C.pr.pen., se mai poate reţine şi art. 74 alin.1, lit.c) C.pen., cu consecinţele unor beneficii mult mai largi prevăzute
de art. 76 C.pen., sau efectele recunoaşterii faptei vor fi doar cele prevăzute de art. 3201 alin.7 C.pr.pen.? Propunere
„de lege ferenda”: ar fi benefică modificarea alin.(2) al art.9 din O.G. nr.2/2001 în sensul de a se prevedea că
“sancţiunea prevăzută la alin.(1) se stabileşte numai alternativ cu amenda”. Astfel, s-ar pune de acord acest text
legal cu O.G. nr. 55/2002 şi nu ar mai fi loc de interpretări diferite.
Subiect:art.3201 C.pr.pen. ; circumstanţă atenuantă ; coexistenţă

18. POPA, IOA – Cauza de preciput. În: Revista română de drept privat. – nr. 4, 2011, p. 159-183.
De lege lata, clauza de preciput este compatibilă cu regimul matrimonial al separaţiei de bunuri, iar „de lege
ferenda”, autorul consideră că ar trebui să devină compatibilă şi cu regimul comunităţii legale.
Subiect:clauză de preciput ; natura juridică ; rezervă succesorală

19. RĂDULESCU, OCTAVIA ; RĂDULESCU, OCTAVIA. – Din nou despre liberalizarea onorariilor
avocaţilor, notarilor publici şi executorilor judecătoreşti. În: Revista de drept comercial. – nr.9, 2011, p.
117-123.
Prin abordarea aspectelor privind liberalizarea onorariilor avocaţilor, notarilor publici şi executorilor judecătoreşti,
autorii propun, „de lege ferenda”, abrogarea art.28 alin.(2) din Legea nr.36/1995, a art.37 din Legea nr.188/2000
şi a art.135 alin.(1) din Legea 51/1995.
Subiect:Legea nr.36/1995 ; Legea nr.51/1995 ; Legea nr.188/2000 ; onorariu avocat ; onorariu executor judecătoresc ;
onorariu notar public
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20. ROŞU, CLAUDIA ; FAU-MOCA, ADRIA. – Procedura specială de judecată reglementată de art.
3201 din Codul de procedură penală. În: Dreptul. – nr.8, 2011, p.178-188.
Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor a adus importante modificări
în procesul penal. Astfel, în capitolul II (Judecata în primă instanţă), în secţiunea I (Desfăşurarea judecării cauzelor)
din Codul de procedură penală, după art. 320 C.pen. a fost introdus art. 3201, care stabileşte modul de realizare a
judecăţii în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Propunere „de lege ferenda”: legiuitoul nu va putea limita dreptul la două
grade de jurisdicţie în materie penală, acesta fiind garantat de art. 2 din Protocolul nr.7 la Convenţia (europeană)
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, însă ar trebui să limiteze în mod clar obiectul
dedus judecăţii în calea de atac, ţinând cont de condiţiile impuse de art. 3201 alin. (1) şi (2) C.pr.pen., acesta
putând fi limitat doar la individualizarea pedepsei aplicate.
Subiect:apărare ; cale de recunoaştere ; efectul implementării art. 3201 C.pr.pen. ; obiectul şi limita admisibilităţii

21. SAVU, LILIAA MARIAA. – Remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru
radiodifuzarea fonogramelor. Tipuri de fonograme. În: Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale. –
nr.4, 2011, p.170-181.
Instituţia copyright-ului şi a drepturilor conexe, cum este reglementată de Legea nr.8/1996, se ocupă cu protecţia
operelor literare, artistice şi ştiinţifice, precum şi a autorilor lor. Din definiţia tradiţională dată de doctrină, instituţia
copyright-ului (în general vorbind) înseamnă toate reglementările legale care guvernează relaţiile sociale provenite
din crearea, publicarea şi folosirea muncii autorului din domeniul literar, artistic sau ştiinţific. Propunere „de lege
ferenda”: eliminarea noţiunii de “fonogramă de comerţ” din Legea nr.8/1996 şi înlocuirea ei cu sintagma
“fonogramă publicată în scop comercial”.
Subiect:fonogramă ; interpret ; regie ; remuneraţie

22. TURCHETTO, ROBERTO ; STEPA, ADRIA-PETRU. – Consecinţe juridice ale diminuării
activului net al societăţilor comerciale. Consideraţii de drept comparat. În: Revista de drept comercial. –
nr.10, 2011, p. 144-150.
În cazul diminuării drastice a activului net al unei societăţi comerciale, autorii consideră că, „de lege ferenda”, ar
trebui consacrat legislativ procesul de recapitalizare a societăţii prin care în urma unei majorări subscrise doar de
către unii dintre deţinătorii de participaţii, doar aceştia să îşi păstreze calitatea de asociaţi.
Subiect:drept comparat ; Legea nr.31/1990 ; Legea nr.85/2006 ; societate comercială
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