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Studii

Centenarul Marii Uniri

UN SECOL DE STAT NAȚIONAL, UNITAR ȘI INDIVIZIBIL
Mircea DUȚU∗

Esența politico-istorică a semnificațiilor Marii Uniri, desăvârșită la 1 decembrie
1918 și recunoscută internațional prin tratatele de pace care au urmat (din 1920), s-a
exprimat, înainte de toate în litera textelor constituționale care le-au consacrat juridic:
s-a trecut astfel de la „un singur Stat indivizibil” (art. 1 din Constituția din 1 iulie 1866)
la „un Stat național unitar și indivizibil” (art. 1 din Constituția din 29 iunie 1923), iar
grație evenimentelor de acum 100 de ani, trecută prin vicisitudinile istoriei care au
urmat, România reprezintă astăzi un „stat național, suveran și independent, unitar și
indivizibil” (conform art. 1 al Constituției de la 8 decembrie 1991). Într-adevăr,
consecințele definitorii ale momentului istoric de acum un veac s-au exprimat într-o
sintagmă unică: desăvârșirea unității statului național român. Pentru noi, românii
Primul Război Mondial şi eroii săi, inclusiv cei din rândurile magistraturii şi ale
avocaturii prezintă o semnificaţie deosebită pentru că, dincolo de participarea pe
câmpul de luptă, jertfa lor a însemnat împlinirea, în 1918, a visului de veacuri al Marii
Uniri, cel mai important proiect astfel împlinit al istoriei noastre naţionale. Potrivit unei
estimări (incomplete!) publicată în presa vremii, numărul magistraţilor din Vechiul
Regat căzuţi pentru Patrie în prima mare conflagraţie mondială a fost de 70-80, iar cel
al avocaţilor s-a ridicat la peste 250. Alţi confraţi au murit în pribegie: Barbu
Ştefănescu-Delavrancea la Iaşi, profesorul doljean Ion Tanoviceanu în Odessa, Nicu
Xenopol tocmai la Tokyo…
Un asemenea adevăr impune și perspectiva din care se cuvin înțelese, evaluate și
explicate evenimentele din urmă cu 100 de ani și prezentate astăzi semnificațiile lor.
Marea Unire și constituirea României Maxima în sens etnico-geografic, socialeconomic și cultural-științific reprezintă rezultatul unui proces istoric relativ îndelungat
de cristalizare și exprimare a modernității politice româneşti, în context european și
internațional, având în centrul său constituirea și desăvârșirea statului, proclamat
constituțional drept național, unitar și indivizibil, în virtutea recunoașterii principiului
naționalităților și exercitării dreptului la autodeterminare al popoarelor, al națiunilor și
∗
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împlinirii dreptului istoric al acestora. Să nu uităm că, la momentul 1918, românii,
alături de sârbi, slovaci și sloveni nu erau considerați a constitui „națiuni istorice” ale
imperiului austro-ungar, pentru că nu ar fi posedat nici un „drept de stat, nicio instituție
proprie”, ci ar fi reprezentat simple „grupuri lingvistice alogene”, tratate ca atare.
Numai „trezirea naționalităților” le-ar fi făcut să-și valorifice autonomia culturală și
conștientizarea existenței lor ca națiuni și, primind „susținerea statelor vecine”
preocupate să vină „în ajutorul compatrioților lor umiliți”, s-au alipit acestora ori s-au
constituit în state independente. Și au făcut-o în urma actelor fondatoare din 1918 de la
8 aprilie (Basarabia), 28 noiembrie (Bucovina) și 1 decembrie (Transilvania). Așa s-a
născut Europa interbelică, una a libertății, solidarității și a naționalităților, care s-a
confruntat cu „șocul” celui de Al Doilea Război Mondial, rigorile Conferinței și
Tratatului de pace de la Paris (1947) și se exprimă astăzi în ordinea ajustată și
cristalizată post 1989.
Expresia, atât de sugestivă a primului-ministru, Ion. I.C. Brătianu, personalitate
dominantă a momentului istoric, cum că „Dorobanțul și tratatele de pace au făcut
România Mare”, reflectă cel puțin două mari adevăruri, esențiale în această privință:
unirea ca deznodământ al războiului mondial și rezultat juridico-politic al încheierii
păcii, consacrate prin tratate internaționale aferente, exprimării clare, fără echivoc,
a voinței populare de „unire deplină și pentru totdeauna cu țara” și confirmate formal și
recunoscute de acestea din urmă. În concepția promotorilor săi, România Mare trebuia
să devină „un stat nou, pe bază de principii noi, menite a pune în valoare forța creatoare
specifică românismului”, el se impunea a fi „un puternic focar latin, chemat să
reprezinte cu toată strălucirea cultura română în oceanul slavo-turanic, în care l-a menit
soarta, dându-i tocmai prin aceasta o misiune mai înaltă în lume”, în fine „Noului stat îi
revenea, în afară de sarcinile politice și culturale, și o realistă sarcină etică… care să
tămăduiască multe răni nedrepte și să facă în același timp cu neputință reapariția lor în
lume”1. Pentru a gândi locul statului în istorie și a desprinde semnificațiile marilor
momente ale evoluției sale trebuie să analizăm, înainte de toate, condițiile în care s-au
format matricele raportului său cu societatea, s-a degajat codul lui genetic și să
înțelegem, plecând de aici, cum s-a desfășurat programul devenirii sale.
Raportul stat-societate cunoaște numeroase modalități de exprimare, dar
unele sunt și rămân definitorii: instituirea statului de către societate, „Leviathan-ul
democratic”, configurat prin legile și mecanismul de funcționare fundamentale,
coeziunea unei societăți de indivizi într-un proiect de unitate națională, matricea
protecției fondată pe extinderea acțiunii publice la sfera economică, socială și
ecologică și, nu în ultimul rând, funcția regulatoare, reflectată în capacitatea de a
edicta și aplica legea și a asigura astfel ordinea socială. Fiecare societate are
propriul ei „cod genetic” al statului, care trimite la istoria și tradițiile sale politicojuridice, culturale și sociale fără a se putea rupe de contextul regional general ci,
dimpotrivă, a se raporta și delimita de acesta ca gen proxim. De aceea,
1

Onisifor Ghibu, Pagini de jurnal, Editura Albatros, București, 1996, p. 406.
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modernitatea politică s-a manifestat, în linii generale, la fel în plan european,
imprimându-și ca sens definitoriu înfăptuirea unității statale, desăvârșirea și
consolidarea sa, dar cu particularități majore în privința căilor, formelor și
momentelor de realizare.
Are loc fixarea caracterelor naționale ale dreptului și în strânsă legătură cu
aceasta caracterele juridice ale națiunii, iar în deceniile care au urmat ca o sinteză
absolută și dincolo de ele s-a născut spiritul juridic românesc modern în continuarea
și valorificând tradiții care urcă până la dreptul roman și în conexiune cu dreptul
neolatin, în frunte cu cel francez. Din aceeași perspectivă a devenirii statului național,
opera de (re)codificare, aferentă deceniului patru al veacului trecut, a avut ca rațiuni
determinante, deopotrivă, exigența unității și securității juridice, inerentă însuși
conceptului de cod, rolul de factor de întărire a unității naționale și de afirmare a
prestigiului României, poate cel mai mare din istoria sa modernă.
Ca orice fenomen socio-juridic, statul român astfel definitivat etnico-teritorial
a cunoscut transformări și evoluții majore, consolidându-și unitatea, exprimându-și
specificitatea și apărându-și, pe cât posibil, integritatea fruntariilor în numele
indivizibilității sale. Marea ruptură, intervenită în societatea și dreptul românesc în
răstimpul 1947–1948, a marcat profund evoluția statului mai ales prin anularea
fundamentelor sale democratice, redusă a minima continuitatea manifestându-se pe
calea constantelor statal-juridice, ceea ce a făcut ca post 1989 să asistăm la o
veritabilă renaștere a statalității româneşti, în termeni europeni, prin reluarea
tradițiilor și reintegrarea euroatlantică.
Statul nu este numai un concept juridic, o organizare politică sau un aparat
birocratic; el este, rămâne și va fi și o formă efectivă de reprezentare socială. Prin
intermediul dreptului și al instituțiilor sale el cizelează și fasonează societatea
aferentă, constituind, în același timp, imaginea pe care acesta din urmă și-o
formează și promovează asupră-i. El nu este un obiect care poartă în sine propria-i
consistență, exterioară societății ci, dimpotrivă, reprezintă rezultanta unei
interacțiuni permanente cu ea. Istoria statului trebuie astfel să țină seama de această
articulare între istoria faptelor politice și socio-economice și istoria ideilor și
reprezentărilor sociale. La acest punct precis de contact se impune dreptul, ca
limbaj specific și ca expresie, mai ales politică a ceea ce însemna împlinirea
istorică a unui întreg popor în cadrul statului propriu, neatârnat și indivizibil.
Acesta este motivul pentru care Mircea Djuvara vedea în națiunea întregită, ca
realitate istorică și categorie analitică, conceptul fundamental în jurul căruia se
elaborează reflecția privind modernizarea dreptului, iar înscrierea dreptului pozitiv
în continuitatea trecutului său național devenea o prioritate. Astfel, dreptul
îndeplinește funcția de simbol care unește un corp politic și îi conferă identitate, el
însuși devine o expresie a identității naționale.
Natura și implicațiile evenimentelor centenare impun, spre o corespunzătoare
evaluare, deopotrivă în privința genezei, semnificațiilor și moștenirii istorice
subsecvente o abordare mai complexă, novatoare, una în care temeiul juridic și
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fenomenul statal să nu mai fie ținute în umbra faptelor și persoanelor, a cronicii
obișnuite, cotidiene pur factuale, ci să apară în prim-planul analizei și explicațiilor
a ceea ce s-a petrecut atunci și ni s-a transmis până acum, precum și, mai ales,
asupra a ceea ce se cuvine să păstrăm și să continuăm pe viitor. Cu o populație
ajunsă la 17 milioane de locuitori și o suprafață a teritoriului extinsă la aproape
300.000 km2 România Maxima devenea cel mai mare stat național din regiune și
unul important la nivelul întregului continent, ceea ce îi permitea să joace un rol
major pe scena internațională, în special în cadrul Societății Națiunilor. Reunită în
cadrul granițelor sale natural-etnice, națiunea română și-a amplificat energiile
creatoare, făcând ca țara să intre în perioada cea mai creatoare și rodnică a
existenței sale. Împotriva revizionismului ilegitim și revanșard, diplomația și
dreptul internațional au fost principalele arme de acțiune ale statelor europene
constituite pe principiul wilsonian al naționalităților și în exercitarea dreptului
natural la autodeterminare, pe calea „organizării păcii”, promovării „securității
colective” și respectului justiției internaționale. Realizarea „marelui ideal” al
desăvârșirii statului național unitar a fost percepută în lumea juridică a timpului, și
nu numai, mai ales ca o victorie a principiului naționalităților și exercitării legitime
a dreptului națiunii române la autodeterminare.
„Dacă ne-ar fi spus cineva că înfăptuirea idealului nostru național ne va veni
din America – scria distinsul universitar și avocat Petre Missir în primul număr la
revistei «Palatul de Justiție», de după întreruperea apariției determinată de izbucnirea
războiului mondial, din 15 noiembrie 1918 în articolul cu sugestivul titlu «În fața
marelui ideal» – am fi considerat aserțiunea sa ca o glumă lipsită de seriozitate și de
bună-cuviință, Astăzi însă este vederat că nu numai neamul românesc, ci multe alte
nații datoresc în mare parte lumii nouă integrarea politică a vieții lor naționale”.
Efectele doctrinei președintelui S.U.A., W. Wilson (1856–1924), își produceau din
plin roadele practice și acestea priveau, în mod fericit și pentru prima dată, și pe
români. În acest fel Dreptul contribuia decisiv la formarea României Mari. În prefața
la lucrarea lui Mircea Djuvara La guerre roumaine 1916–1918 (1919) E. Boutroux,
membru al Academiei Franceze, făcea o legătură directă între cauza unirii românilor
și noul drept care își vedea împlinirea în viața internațională: „Principiul
naționalității, proclamat în secolul al XVIII-lea, este chemat de acum înainte să
guverneze lumea. Acest principiu este o extensie a maximei prin care debutează
Declarația Drepturilor Omului din 1791: «Toți oamenii se nasc liberi și egali în fața
legii»… Problema pe care o ridică principiul naționalităților este cea de a ști dacă un
anume grup uman este cu adevărat o națiune, o conștiință și o persoană juridică. În
ceea ce privește România, proba a fost definitiv făcută. România este, cu certitudine,
o adevărată națiune și trebuie să trăiască pe picior de egalitate cu celelalte națiuni…”
(p. VIII). Iar românii, în frunte cu juriștii, au avut încă de pe atunci reprezentarea
„darului” pe care marea democrație americană îl aducea „lumii vechi” și procesului
de democratizare a ordinii internaționale. În același context general și spiritul
înnoirilor se invoca nevoia de „perfecțiune legală”, impunerea „curentului de
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dreptate socială care în lumea nouă este mai viu și mai grăbit decât pe vechiul
continent” ori importul, tot de peste ocean, a buretelui „prin care s-a șters tratatul de
la București de dureroasă amintire”. La 2 decembrie 1918, la o zi de la Marea
Adunare de la Alba Iulia, ministrul S.U.A. la București declara, printre altele:
„România ca aliat și-a făcut în întregime datoria. Ea a avut partea sa la victoria
comună… Congresul de la Paris va face dreptate la toți cei care au nevoie de ea”.
România se desăvârșea ca stat unitar național într-o nouă Europă, una care,
organizată în virtutea preceptelor willsoniene tindea să definească noi norme de
securitate internațională legitimată prin drept. Reprezentanții români au susținut în
cadrul conferinței de pace de la Paris un discurs oficial în care dreptul istoric se
confunda cu dreptul natural, nu departe de cel instrumentat de Franța lui Clemanceau și
care marca o evidentă adeziune la normalitatea occidentală.
În deceniile care au urmat, în ciuda unei aparențe de balcanizare a vieții politice,
intelighenția românească a știut să dezvolte o profundă dezbatere asupra identității
naționale, expresiilor sale culturale și mizelor sociale și economice aferente.
Realizarea unității politice a trebuit să fie continuată și completată cu opera
de unificare legislativă a țării, prin depășirea disparităților legislative moștenite de
la fostele imperii opresoare. Un proces complex și dificil care a presupus scurgerea
unui anumit timp, necesar adaptării noilor teritorii și a locuitorilor acestora la viața
și concepția statului la care s-au alipit. Era necesar ca sistemul judiciar să fie
unificat treptat, pe structura preexistentă în Vechiul Regat, dar cu unele adaptări
absolut necesare, tot astfel precum unificarea regimului de exercitare a profesiilor
judiciare și reorganizarea lor – magistratură, avocatură, notariat – presupuneau
schimbări și ajustări importante, învingerea unor rezistențe semnificative și
adoptarea unor soluții conform tradițiilor, aspirațiilor devenirii, dar compatibilizate
cu noile realități socio-economice și culturale românești. Marile conștiințe juridice
ale vremii au înțeles că numai o legislație izvorâtă din conlucrarea tuturor
competențelor, alături de parlamentul democratic ales putea avea un caracter
național și era capabilă să contribuie astfel, în cea mai mare măsură, la realizarea
„unității sufletești” care, în mod firesc, asigura unirea și unitatea depline, ale
neamului românesc, întrunit în granițele sale statale firești. De aceea,
„intelighenția” juridică românească, pe deplin conștientă de o asemenea
responsabilitate istorică, s-a angajat creator în construirea noului drept românesc,
unitar și european pe calea unor legiuni de referințe, având în centul său un amplu
proces de recodificare.
Sub impulsul avântului creator născut din unirea întregii nații române într-un
singur stat, cultura juridică națională s-a constituit în plenitudinea componentelor și
semnificațiilor sale. Diferitele profesii juridice au generat culturi specifice din
„reinventarea” constantă a tradiției lor, revendicările colective, ajustările nevoilor
lor de formare și, nu în ultimul rând, printr-o producție crescândă de „bunuri
culturale” specifice (reviste, manuale, tratate ș.a.). Unificarea la nivelul culturii
juridice a fost un proces relativ lent, dar sigur, aceasta devenind deja în anii 1930
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unică și specifică, exprimând spiritul juridic național. Tot în această perioadă se
desăvârşeşte fixarea caracterelor naționale ale dreptului și în strânsă legătură cu
aceasta caracterele juridice ale națiunii, iar în deceniile care au urmat ca o sinteză
absolută și dincolo de ele s-a născut spiritul juridic românesc modern în
continuarea și valorificând tradiții care urcă până la dreptul roman și în conexiune
cu dreptul neolatin, în frunte cu cel francez. Opera de (re)codificare, aferentă
deceniului patru al veacului trecut, a avut ca rațiuni determinante, deopotrivă,
exigența unității și securității juridice, inerentă înseși conceptului de cod, rolul de
factor de întărire a unității naționale și de afirmare a prestigiului României, poate
cel mai mare din istoria sa modernă.
Din perspectiva marcării Centenarului Marii Uniri se ridică, în mod legitim,
întrebarea: ce datorie îi revine astăzi cercetării științifice juridice? Prin definiție,
precum întotdeauna rolul său a fost și a rămas acela de a radiografia realitatea și a
exprima cât mai complex și mai complet adevărul istorico-juridic, cu concluziile
care astfel se impun. Nu trebuie să ne ferim de a spune că, tot timpul, investigația
juridică, în mod propriu se impune să servească interesul național, în înțelesul său
cel mai profund și mai autentic și tocmai de aceea este chemată să dispună, în orice
moment, de argumentele și dovezile cele mai potrivite și mai convingătoare de a-l
exprima și apăra. Și am putea spune că o cercetare științifică juridică, sub egida
Academiei Române și în cadrul Institutului său de specialitate, trebuie să fie
întotdeauna în serviciul interesului național, de jure și de facto sau nu merită și nu
are rost să existe!
Trebuie amintit faptul că, sub impactul neprevăzutului consecințelor Primului
Război Mondial și a nivelului de dezvoltare a cercetării istorico-juridice am fost
relativ nepregătiți în privința adunării și relevării argumentelor asupra drepturilor
noastre asupra provinciilor reunificate dar, în cele din urmă, prin eforturile și
talentul unor juriști precum Mircea Djuvara, Take Ionescu sau Nicolae Titulescu,
Conferința de pace de la Paris și tratatele din 1919–1920 aveau să consfințească
drepturile istorice ale românilor la integralitatea statală. Consolidarea bazelor
juridice ale României Mari a constituit apoi o prioritate pentru reprezentanții
dreptului românesc, iar la începutul anului 1940, la câteva luni doar de la
izbucnirea celui de Al Doilea Război Mondial (1 septembrie 1939) în cadrul
Institutului (Academiei) de Științe Morale și Politice se constituia o Comisie
specială și un plan de lucru pentru „cercetarea problemelor de natură juridică,
economică și diplomatică ridicate de viitoarea conferință de pace cu privire la
România”. Această inițiativă, amplificată ulterior, a reușit să pregătească puternice
argumente care, prezentate la Conferința de Pace de la Paris din 1947, au reușit, cel
puțin, să limiteze pierderile teritoriale impuse de conjunctura istorică. Astăzi însă,
ca acte și fapte juridico-istorice, evenimentele de acum un veac, inclusiv
declarațiile de autodeterminare ale provinciilor realipite în 1918 la patria mamă și
tratatele de pace care le-au recunoscut juridic internațional din 1920, au dobândit
autoritate de lucru judecat, și-au produs pe deplin efectele și au intrat definitiv în
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istorie. Astfel, ele nu mai pot fi privite astăzi decât ca majore acte de istorie,
evocate și prezentate pentru ceea ce au însemnat atunci și mesajele perene
transmise pentru prezent și viitor. Ceea ce rămâne în permanentă mișcare,
redefinire și, poate, repoziționare și, în consecință, necesită continuă analiză și
periodică (re)evaluare sunt mutațiile intervenite în privința misiunii, metamorfozele
în planul funcțiilor și statutul/locul statului ca atare în raport cu societatea de
apartenență și cu celelalte entități ale vieții internaționale.
Ca orice fenomen socio-juridic, statul român astfel definitivat etnico-teritorial
a cunoscut transformări și evoluții majore, consolidându-și unitatea, exprimându-și
specificitatea și apărându-și, pe cât posibil, integritatea fruntariilor în numele
indivizibilității sale. Marea ruptură, intervenită în societatea și dreptul românesc în
răstimpul 1947–1948, a marcat profund evoluția statului mai ales prin anularea
fundamentelor sale democratice, redusă a minima continuitatea manifestându-se pe
calea constantelor statal-juridice, ceea ce a făcut ca post-1989 să asistăm la o
veritabilă renaștere a statalității româneşti, în termeni europeni, prin reluarea
tradițiilor și reintegrarea euroatlantică. În noile condiții istorice naționale, regionale și
mondiale principiul naționalităților și dreptul la autodeterminare nu dispar, ci doar își
redefinesc unele elemente de conținut și priorități de etapă. Primul semnifică
imperativul conservării și perpetuării esențelor identității naționale, iar cel de al
doilea, păstrarea unui minim de putere de alegere proprie și decizie liberă în privința
propriilor opțiuni fundamentale și destin. Astfel, în contextul integrării în UE,
prioritare devin păstrarea și cultivarea identității naționale, juridice, constituționale și
jurisdicționale.
Două rămân constantele demersului de cercetare științifică în domeniu:
nevoia cunoașterii, cultivării și continuării tradițiilor naționale în materie și,
respectiv, necesitatea surprinderii și exprimării caracterului național, unitar și
indivizibil al statului român. Li se adaugă, ca prioritate de etapă, dar cu păstrarea
acelorași perspective, problemele integrării europene, cu precădere legate de
exercitarea atributelor suveranității și manifestarea specificului și obiectivelor
proprii, naționale și, respectiv, cele aferente rezilienței la procesul de mondializare,
în sensul păstrării identității naționale, în privința dimensiunilor sale statale,
constituționale și juridice în general.
Trebuie să arătăm, demonstrăm și acredităm definitiv teza esențială că, încă
de la crearea sa instituțională la mijlocul veacului al XIX-lea, statul național român
modern a reprezentat împlinirea unui proiect intern, de desăvârșire a unității
spirituale, politice și teritoriale a românilor răspândiți geografic în arealul lor de
formare etnică, înfăptuit sub un puternic impuls european… Recrudescența noilor
„naționalisme” sub pretextul unor redefiniri de profiluri naționale minoritare în
Europa, manifestată cu putere în ultimii ani, ne arată că factorul juridic rămâne
prioritar și determinant în apărarea statului unitar și indivizibil. Indiferent de
motivațiile aduse unor atari aspirații și opțiuni naționalist-separatiste, cel mai
adesea invocându-se oficial neutre motive de ordin economic dar, în realitate,
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acuzând supralicitarea unor orgolii etnico-identitare minoritare, stimulate
conjunctural și interesat de marii doritori și promotori ai redefinirii contextului
geostrategic regional, și nu numai, mult timp refulate silențios, mecanismele de
promovare „la suprafață și efectiv” a obiectivelor respective, rămân și sunt exclusiv
de natură juridică și trebuie să se supună exigențele actuale ale statului de drept și
principiilor general recunoscute ale dreptului internațional.
Dincolo de aceste priorități ale momentului aniversar, dar în strânsă
conexiune cu acestea se impune, într-un plan mai larg, a se avea în vedere că statul
rămâne necesar oricărei societăți ca factor de coeziune, de continuitate, de echilibru
și reper în mijlocul conflictelor și contradicțiilor cadrului social. Astfel, cercetarea
științifică în domeniu trebuie să-și asume ca preocupări noi probleme, aferente a
cel puțin trei axe: mutațiile (ritmul transformărilor se amplifică și formele de
manifestare se diversifică), permanențele (statul rămâne constituantul ultim al
instituțiilor publice și al dreptului) și provocările (chiar dacă, în numeroase materii
statul continuă să joace un rol unic, apar aspecte noi în privința coeziunii,
legitimității, cetățeniei, eficacității, responsabilității și suveranității). Poate fi înţeles
statul naţional în continuare, precum la 1918, ca expresie a unei naţiuni române
etnic-culturale sau această accepţiune trebuie să cedeze teren aşa-numitei naţiuni
civice, din a cărei perspectivă majoritatea românească şi minorităţile naţionale
trebuie să cedeze terenul unei populaţii legate de stat exclusiv prin construcţia
ideologică a ataşamentului faţă de valorile etico-juridice ale globalismului nivelator
încă dominant astăzi? Poate fi înţeles statul naţional ca unitate politică a cetăţenilor
săi situată deasupra conflictelor social-economice şi ideologice proprii societăţii
civile sau instituţiile politice ale acestui stat trebuie să cedeze locul formelor pe atât
de difuze, pe atât de influente sugerate de expresii precum „guvernanţă” ori
„democraţie participativă” şi a căror principală trăsătură pare a consta în obţinerea
accesului la exerciţiul politic al puterii de stat, fără asumarea regulilor care
guvernează configurarea democratică a instituţiilor politice în sensul propriu al
acestui termen şi mai ales fără asumarea responsabilităţii politice pentru acest
exerciţiu? În sfârşit, este statul român de astăzi capabil să-şi apere propriile drepturi
şi interese legitime inclusiv în raport cu proprii aliaţi şi parteneri strategici la fel de
hotărât, inteligent şi energic precum Romania Maxima de acum 100 de ani?
Credem că aceste întrebări, sperăm nu în totalitate retorice, precum şi multe altele
care derivă din ele demonstrează cu asupra de măsură întinderea, dificultatea, dar şi
importanţa sarcinilor pe care o cercetare juridică ştiinţifică dedicată interesului
naţional al României de astăzi este chemată să le realizeze.
Nu se poate ignora faptul că Statul și Dreptul sunt și rămân două realități
strâns legate între ele, apărând, în mod tradițional, ca indisociabile, consubstanțiale
una alteia; nu numai că primul acționează pentru secundul, pe calea edictării de
reguli obligatorii care exprimă puterea sa de constrângere, dar, totodată, el se
„topește” în întregime în normele juridice: specificitatea statului ca formă de
organizare politică rezidă tocmai în fenomenul de instituționalizare a puterii și
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acest proces are loc prin medierea dreptului. Statul se prezintă ca o entitate juridică,
guvernată și gestionată prin drept. Această aderență a fost și este într-atât de
puternică încât unii teoreticieni au mers până la a afirma identitatea absolută a
statului cu dreptul, care ar constitui o singură și aceeași „ordine de constrângere”.
Această independență naturală face ca, în măsura în care, mai ales în ultimele
decenii, se pun în discuție anumite atribute ale statului ținând chiar de esența sa,
această situație să se repercuteze și asupra fenomenului juridic. Inserția statului
într-o lume tot mai interdependentă, globalizantă, recentrarea funcțiilor sale,
atenuarea liniei de demarcație cu privatul, zdruncinarea arhitecturii lui ș.a., toate
asemenea mutații au importante implicații juridice, traducându-se mai mult în
termeni juridici, prin intermediul limbajului și al categoriilor dreptului.
Rupând cu dogmatica juridică inerentă modernității, noul drept, zis de unii
post-modern – drept plural, negociat, suplu și/sau reflexiv – prezintă caracteristici
noi în raport cu dreptul modern: îmbrățișând complexitatea realului, el se
transformă în instrument flexibil de pilotaj și de guvernanță, în mijloc de
„gouvernement” a societăților, el devine unealtă unei „guvernanțe” care împrumută
căi mai sinuoase. Sunt tot atâtea teme de reflecție cărora cercetarea științifică este
chemată să le descopere conținutul și formele și să definească posibile soluții.
Noua cercetare științifică a fenomenului statal presupune o ruptură cu rutinele
universitare, implicând o „debalcanizare” a cunoștințelor disciplinare și o asociere
atât a cercetărilor la practică, cât și a practicienilor la cercetare. Să ne întrebăm
dacă, în ce fel și în ce măsură astăzi România mai reprezintă un „stat de interes
european” (N. Iorga) și aceasta întrucât ea și numai ea are la gurile Dunării un rol
care nu poate fi încredințat nimănui și în funcție de răspuns să se construiască și
promoveze o orientare importantă a politicii externe a țării. Dacă același mare
istoric vedea drept ctitori ai României Mari pe Regele Ferdinand I „șef de oaste
biruitoare” și pe „cărturarul român… propovăduitor neobosit de-a lungul secolelor,
al unității naționale”, ce rol s-ar cuveni astăzi acordat intelectualității în această
dezbatere națională asupra semnificațiilor și moștenirii actului istoric de acum un
secol și, mai ales, în promovarea intereselor statului român?
Cu privire la formele specifice ale acestei realizări poate fi menţionată una din
reacțiile unitariste la „multilateralismul” juridic mondialist, anume tradiționala
enciclopedie, noțiune aflată încă în căutarea unei definiții general acceptate și
operaționale și care îmbracă diferite forme de exprimare a savoire-ului juridic într-o
singură lucrare. Dicționar juridic, Thesaurum juris, Culegere de jurisprudență ș.a.
apar ca sinonime și cu aceeași pretenție de sinteză și sistematizare. Enciclopedia
juridică devine astfel o parte a enciclopediei universale care adună totalitatea
cunoașterii umane. Provenit de la grecescul enkylelios paideia (care descrie
perimetrul cunoașterii) conceptul a cunoscut diverse evoluții și a cuprins, de-a lungul
timpului, și sfera juridicului, manifestându-se astăzi ca unul dintre proiectele de
unificare a dreptului. Din această perspectivă, inițierea și realizarea proiectului unei
(primei) Enciclopedii Juridice Române (EJR) reprezintă nu numai un proiect
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aniversar, ci chiar expresia semnificațiilor evenimentului istoric sărbătorit. Sub
imperiul unor asemenea gânduri și semnul unor atari comandamente, Institutul de
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române își asumă,
pe măsura misiunii și a puterilor sale, responsabilitatea de a contribui la punerea
în lumină a judecăților de valoare ale actelor politico-juridice de acum 100 de ani, din
perspectivele domeniului său de competență. Două modalități-inițiative îi stau la
îndemână și, în consecință, va uza de ele: publicarea unei serii de studii pe asemenea
teme în revista sa, Studii și Cercetări Juridice, și desfășurarea, la 16 noiembrie 2018,
în aula Academiei Române, a Conferinței naționale cu tema Un secol de stat
național, unitar și indivizibil, ca un omagiu adus de reprezentanții lumii juridice și
științei dreptului românesc Centenarului Marii Uniri.

DEZVOLTAREA ȘTIINȚEI ȘI CULTURII JURIDICE ROMÂNEȘTI
ÎN ULTIMUL SECOL
I. Perioada interbelică (1918–1945)
Mircea DUȚU∗

Abstract: The analysis of the past century of Romanian legal science and culture is needed,
on the one hand, as a anniversary of the Centenary of completion of the unification of the modern
Romanian state (The Great Union, 1918), and, on the other hand, as a continuation of the effort
initiated immediately after World War I by Acad. Andrei Rădulescu, of presenting the Romanian
cultural and juridical development in the previous 100 years.
In this context, the hereby study aims to reveal the evolution of the legal culture post-1918 and
under the momentum of the creation of the Great Romania, by marking the three distinct historical
periods of this interval: of the great creative and unifying soar (1918–1945), of the communist
experiment (1946–1989), and of the re-Europeanization in the context of globalization (1989-present),
each bearing particular sub-parts, by their objectives and significance.
The key issue raised back then by A. Rădulescu, and that still remains valuable up to this day,
with a special significance in the post-modern age, is that of modernization (now, as re-Europeanization
in the context of globalization) by reception of Western law, but in respect of the preexisting, mostly
Roman, inheritance. The undisputable, “original” allegiance to the European legal culture, mainly by
perpetuating the Roman tradition in Romanian law, both old and modern are a constant of the national
legal civilization, expressed specifically in the different historical ages, but always keeping an important,
unquestionable, place.
The first part of the study, published in the hereby issue of the magazine, after a series of
theoretical and conceptual considerations (related to the concepts of culture, traditions, juridical
science, and the clarification of the meanings of the phrase “Romanian legal culture”) presents, at
first, the impact of the completion of the national unity of all Romanians upon the State construction
and the State itself, as legal representative of the nation. Therewith, there has been an ample process
of legislative unification of the regime of juridical professions and administrative structures.
Afterwards, we reveal the progress of doctrine and case law (the first unification and identity
reevaluations, developments of distinct branches of law), Romanian juridical thinking as seen from
abroad (Del Vecchio, W. Sauer), the contributions to global legal science (by the works of V.V. Pella,
P. Negulescu, N. Titulescu), the official consultative legal structures, the professional and scientific
associations, legal magazines, the evolution of legal education, the creation of an academic structure
of recognition and consecration, etc.
The crisis of “legal values” which marked the first part of the fifth decade of the past century,
followed by the geo-strategical consequences of World War II, have led to the abrupt end of the great
creative soar of the Romanian legal culture in the interwar period, and to the beginning of a
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transitional period to the “communist experiment”, Soviet-oriented, imposed by the creation of the
“Iron Curtain” between East and West.
Key words: legal culture; Romanian legal culture; The Great Union; Romanian law; interwar
period; Romanism of law; legislative unification; recodification; national identity; juridical identity.

Analiza ultimului secol de știință și cultură juridică românească (în măsura în
care cei doi termeni nu se suprapun în înțelesurile lor, cel puțin parțial) se impune mai
ales din două perspective, ambele de ordin istoric, dar cu semnificații deosebite. Prima
și cea mai importantă este legată, desigur, de aniversarea Centenarului marelui act de
desăvârșire a unificării statului român modern, devenit astfel național, unitar și
indivizibil, în urma hotărârilor succesive de autodeterminare din 1918 ale provinciilor
românești realipite și recunoscute internațional prin tratatele de pace din 1920. Fără
îndoială, momentul istoric respectiv a generat și o nouă etapă în dezvoltarea juridică a
României, cu înrâuriri majore care se manifestă până în prezent, ceea ce presupune o
permanentă evaluare și relevare a noilor date, forme și dimensiuni ale acestora.
Din acest punct de vedere, mai mult ca în privința oricărei altei perioade din istorie,
ultimilor 100 de ani li se potrivesc spusele lui Montesquieu din L’Esprit des lois:
„Trebuie să clarificăm istoria prin legi și legile prin istorie”. Într-adevăr, afirmația
exprimă cum nu se poate mai sugestiv legăturile care apropie istoria și dreptul: cadrul
juridic este unul dintre elementele cadrului istoric la a cărui formare contribuie și de
care va fi apoi impregnat. Cu cât juridicul ocupă un loc mai mare în raporturile sociale,
cu atât el devine unul din reflexele acestora.
Totodată, prin intermediul turbulențelor și dramelor care au marcat secolul al
XX-lea judecătorul a pătruns în raporturile promovate de istorie și de drept. El a
fost, uneori, instrumentul în spatele căruia au căutat să se disimuleze totalitarismele
epocii, recursul la justiție pentru a aplica o sancțiune evenimentelor și a traduce
realitatea istorică în adevăr juridic devenind destul de frecvent.
Desigur, din această relație tot mai intensă dintre istorie și drept poate rezulta
și o anumită confuzie. Legea încetează a mai stabili reguli, pentru a impune
memoria. Recurgerea la magistrat nu mai are ca singur obiect a spune dreptul
pentru a tranșa un litigiu, ci și pe acela de a clarifica trecutul și de a indica cum
trebuie el citit și înțeles. Într-un asemenea demers se impun o serie de ajustări
pentru a se evita a se ajunge ca legea să prescrie adevărul istoriei și ca judecătorul
să nu se erijeze în judecător absolut.
Fără îndoială, istoria se bazează, cel puțin în parte, pe drept și acesta din urmă
nu poate fi înțeles pe deplin decât privit în contextul juridic în care se inserează.
Și dacă dreptul nu trebuie a căuta să dea seamă istoriei, tot așa nici mersul istoriei
nu poate să ignore reperele sale juridice.
Cea de a doua, plasată în plan metodologic, se referă la necesitatea continuării
demersului inițiat imediat după Primul Război Mondial de către acad. Andrei
Rădulescu, de a studia pe atunci „ultimul secol de cultură juridică românească” cu
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continuarea și adăugarea analizei celor 100 de ani de dezvoltare a sa scurși până acum1.
Sub imperiul unor atari comandante, cercetarea de față își propune să prezinte evoluția
științei și culturii juridice românești după 1918 și sub impulsul evoluțiilor generate
de înfăptuirea României Mari, cu marcarea celor trei perioade distincte aferente
acestui răstimp: cea a marelui avânt creator (1918–1945), a experimentului comunist
(1946–1989) și, respectiv, a renașterii și reeuropenizării în contextul mondializării
(1989–prezent).
Nu mai puţin însă, se ridică întrebarea dacă demersul lui Andrei Rădulescu
nu este astăzi el însuşi susceptibil de o reevaluare metodologică, deopotrivă din
perspectiva evoluţiilor înregistrate de-a lungul deceniilor care au urmat publicării
scrierii sale, ca şi a imaginii de ansamblu în care academicianul Rădulescu încadra
la vremea respectivă problemele şi dezideratele culturii juridice naţionale.
Aşa cum vom încerca să arătăm în continuare, problema fundamentală pe care
Andrei Rădulescu o ridică juriştilor români ai timpului său este cea a modernizării
dreptului românesc prin receptarea (sau transplantul) dreptului occidental, cu deosebire
francez; fără a ridica vreun semn de întrebare asupra necesităţii unei asemenea
dinamici şi localizând problemele acesteia din urmă pe planul realizării concrete a
aculturaţiei juridice în funcţie de respectarea datelor particulare ale culturii juridice
preexistente, academicianul Rădulescu pornea de la asumarea apartenenţei
indiscutabile a culturii juridice româneşti la cultura juridică europeană, în special
datorită perpetuării neîntrerupte a moştenirii romane în dreptul românesc deopotrivă
vechi şi modern. Această problemă urma să fie tratată in extenso în discursul rostit tot
în cadrul Academiei Române despre Romanitatea dreptului nostru din anul 19392.
„Dacă cei ce n-au latinitate şi romanitate o caută cu orice preţ şi vor să facă să se creadă
c-o posedă, nouă nu ne este iertat mai ales în vremile de azi să n-o cunoaştem, să n-o
preţuim şi să n-o punem în valoare, arătând lumii ceea ce suntem şi ceea ce avem şi
necerând altora decât să fim judecaţi drept” (p. 21). Semnificaţia politică a acestei
probleme este imposibil de trecut cu vederea, mai ales în condiţiile în care Andrei
Rădulescu desprinde din analiza teoretică şi concluziile de ordin practic cât priveşte
misiunea juriştilor români, anume „marea datorie ce avem de a conserva această
romanitate în domeniul Dreptului. După cum trebuie să ne păstrăm limba, tot aşa
trebuie să ne apărăm şi Dreptul. Orice prefaceri ar interveni, oricâte nevoi de schimbări
s-ar ivi, să nu ne încântăm uşor de Dreptul oricărui neam. Nu există, am spus-o aci şi o
repet, neamuri mai pregătite pentru Drept ca neamurile latine. Cu ele să ne împărtăşim
şi în acelaşi spirit să modificăm şi să îndreptăm. Orice am face, să nu ne abatem din
drumul istoric al neamului şi să clădim cât de frumos, dar pe temeliile romane” (p. 22).
1
A. Rădulescu, Cultura juridică românească în ultimul secol, discurs de recepție rostit la 3 iunie
1922, Editura „Cultura Națională”, București, 1923. De menționat că abordarea dezvoltării științei
(culturii) juridice la nivelul a 100 de ani este uzitată și în planul dreptului comparat; a se vedea, de
exemplu, întreprinderea, din anii 1970, a profesorului italian M. Rotondi, de la Institutul de drept privat
comparat din Milano sub titlul La science du droit au cours du dernier siècle.
2
A. Rădulescu, Romanitatea dreptului nostru, în Academia Română, „Memoriile Secţiunii
Istorice”, Seria III, Tomul XXI (1939), p. 1–22.
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În condiţiile în care temeliile romane erau comune atât vechiului drept românesc,
cât şi dreptului occidental receptat în secolul al XIX-lea, problema culturală a
compatibilităţii dintre culturile juridice română şi apuseană este la Andrei Rădulescu în
bună măsură rezolvată, cu atât mai mult cu cât în România fusese receptat cu precădere
dreptul francez, aşadar dreptul romanic al unui neam latin, aşa cum academicianul
român subliniază în repetate rânduri. Şi totuşi, o asemenea abordare nu mai poate fi
acceptată astăzi cu aceeaşi uşurinţă. Pentru istoria dreptului este astăzi de notorietate
faptul că receptarea dreptului roman în Europa Occidentală s-a realizat după o perioadă
de câteva secole în care acest drept a fost reconstruit ca drept savant în cadrul
Universităţilor, iar această reconstrucţie a fost la rândul ei realizată cu ajutorul
tehnicilor intelectuale dezvoltate de către teologia scolastică, înainte ca rezultatul
acestei reconstrucţii să fie receptat sub aspectul practicii sale în viaţa societăţii
medievale. Prin contrast, în Europa de Sud-Est aflată în orbita politică a Imperiului
Bizantin, acelaşi drept roman recompilat de către juriştii lui Justinian în secolul VI a
continuat să evolueze ca drept viu, iar această evoluţie a fost determinată în perioada
medievală nu de glosele şi comentariile savanţilor universitari, ci de nomocanoanele
practicienilor imperiali ori ecleziaşti.
Astfel stând lucrurile, revendicarea culturii juridice româneşti de la dreptul
roman putea oferi un argument pentru încadrarea acestei culturi în sfera culturii juridice
a unei Europe, definite geografic prin Marea Mediterană, Atlantic, Scandinavia şi
Munţii Urali, iar cultural prin tripla referinţă la Atena, Roma şi Ierusalim. Pe de altă
parte însă, aceeaşi Europă este împărţită în mod uzual de către istoricii şi comparatiştii
dreptului în subsferele cultural-juridice ale Occidentului de common law şi ius
commune, iar Europa de Est – un termen devenit în sine uzual mai ales în perioada
Războiului Rece – este la rândul ei împărţită într-o Europă Central-Orientală, una
Nord-Orientală, una Estică propriu-zisă şi una Sud-Estică, iar diferenţele dintre acestea
nu pot fi cu uşurinţă trecute cu vederea prin trimiterea la numitorul comun tuturor.
Aceste diferenţe sunt cu atât mai importante cu cât diferenţei iniţiale de parcurs
în receptarea dreptului roman, la rândul ei bine puse în lumină inclusiv de către juriştii
români ai secolului XX3 urma să i se adauge aceea rezultată din întregul proces de
formare – pornind tot de la dreptul roman, supus însă unui nou proces de reconfigurare
prin intermediul tradiţiei concurente a dreptului natural – a dreptului modern,
configurat în mod specific în condiţiile experienţelor istorice specific occidentale
ale Renaşterii şi a Reformei, ale războaielor religioase din secolele XVI–XVII şi
ale Iluminismului. Acest drept modern occidental ajunge să fie receptat în secolul al
XIX-lea de către o societate românească lipsită de experienţele istorice de durată care
l-au făcut posibil ca law in action (şi nu doar ca law in books), ca şi de baza socială
reprezentată de o burghezie deja consolidată la vremea respectivă, iar consecinţele
acestui demers – justificat de Andrei Rădulescu sub aspect principial şi scuzat sub
3

T. Ionaşcu şi V.-Al. Georgescu, Unité et diversité des formes de la réception du droit romain en
Occident et du droit byzantin en Orient, „Revue des études sud-est européennes”, 1964, 1–2, p. 153.
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aspectul acceleraţiei înregistrate începând cu 1864 – continua să se producă până în
zilele noastre.
Ţinând seama de toate acestea, se poate considera că problema centrală a culturii
juridice româneşti începând din secolul XIX şi până în secolul XXI o reprezintă
modernizarea dreptului, un proces care nu poate fi desprins de cel al modernizării
întregii societăţi româneşti, dacă este adevărat că dreptul este şi trebuie să fie înţeles ca
expresie a unei identităţi naţionale reale şi nu pur şi simplu propuse sau impuse ca ţintă
ce urmează să fie atinsă printr-un efort colectiv. În ce măsură ar fi putut fi transformate
ori ar fi putut evolua prin ele însele regulile vechiului drept românesc astfel încât să
corespundă identităţii unei societăţi moderne şi nevoii imperioase a acesteia de a fi
recunoscută ca partener egal îndreptăţit în contextul european reprezintă o problemă de
sine stătătoare a istoriei dreptului românesc şi care nu poate fi abordată decât într-un
context de strictă specialitate. Nu putem să nu observăm însă că, altfel decât pe vremea
lui Andrei Rădulescu, astăzi cu greu ar putea fi strânşi laolaltă fie şi numai câţiva jurişti
români specializaţi anume în istoria dreptului (românesc) şi dispunând de toate
instrumentele metodologice necesare studiului acestei materii. Cu greu s-ar putea spune
însă, în asemenea condiţii, că faţă de aceeaşi perioadă cultura juridică românească a
înregistrat un progres semnificativ, dacă înţelegem acest progres ca presupunând
înainte de toate o aprofundare a propriei conştiinţe de sine, prin aceasta şi
conştientizarea – de către juriştii români, dar şi despre societatea românească în
ansamblul ei – a propriei identităţi şi a propriei misiuni.
În ce constă această misiune? Ilustrul nostru predecesor în abordarea problemei
culturii juridice scrie fără să ezite următoarele: „Este o datorie să avem legi izvorâte
din sufletul şi nevoile neamului românesc, să avem doctrina şi jurisprudenţa noastră,
să avem cultura care să poarte în toate manifestările ei pecetea românismului”4,
sublinia Andrei Rădulescu în 1923, mai lămurit: „Românizarea culturii juridice –
naţionalizarea în sensul cel bun al cuvântului şi fără exagerări – iată care ne este
datoria” (p. 49), iar contextul în care erau scrise aceste cuvinte – era anul în care
Regatul României Întregite se reîntemeia printr-o nouă Constituţie – era în măsură
să-i dea academicianului încredere în posibilitatea juriştilor români de a duce la bun
sfârşit o asemenea misiune, aşadar de a-şi îndeplini obligaţia cu bună credinţă:
ad impossibilium nulla obligatio. Astăzi însă, respectabili istorici ai dreptului situaţi
în contexte social-politice şi naţionale similare celui românesc se confruntă – deloc
bucuroşi – cu perspectiva dispariţiei definitive a tradiţiilor juridice din Europa de
Răsărit, înţelegând această dispariţie ca proces aflat în continuarea occidentalizării
accelerate din secolul al XIX-lea5 şi înscriindu-se firesc pe orbita mult clamatei
globalizări presupuse a tinde la ştergerea graniţelor dintre popoare şi spaţii culturale
şi la edificarea mult visatei lumi a regulilor unui drept cu adevărat universal valabil
4

A. Rădulescu, Cultura juridică românească în ultimul secol, op. cit., p. 47.
T. Giaro, Modernisierung durch Transfer: Schwund osteuropäischer Rechtstraditionen, în T. Giaro
(Hrsg.), Modernisierung durch Transfer im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Band 1, Vittorio Klostermann,
Frankfurt a. M., 2006, p. 275–344.
5
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pe toată suprafaţa Pământului şi chiar dincolo de ea. Nici în România intensitatea
sentimentului naţional – din nou: în sensul bun al cuvântului – nu mai este nici pe
departe comparabilă cu cea din vremea lui Andrei Rădulescu, iar cuvintele sale din
1923 l-ar putea aduce astăzi cu uşurinţă în situaţia de a fi considerat în cel mai bun
caz adeptul unui naţionalism paseist. La fel de notorii ca şi globalizarea sunt astăzi
însă şi reacţiile contrare de factură identitară, prin care universalismului nemijlocit de
factură raţionalistă, descendent direct al culturii juridice datorate Iluminismului
european i se opun notele caracteristice ale specificului naţional şi ideea – devenită
bun comun al culturii juridice moderne universale datorită unui Montesquieu şi unui
Savigny – potrivit căruia dreptul este într-adevăr expresia spiritului unui popor, iar
acest spirit nu este la rândul lui altceva decât maniera specifică în care poporul
respectiv încorporează şi realizează prin acţiunea sa istorică umanitatea însăşi.
Dacă aşa stau lucrurile, atunci şi demersul din 1922 al lui Andrei Rădulescu
poate deveni din nou actual, şi anume în măsura în care juriştii români vor fi
pregătiţi ca mai întâi să-l actualizeze, iar apoi să clarifice o serie de probleme dintre
care unele nu sunt nici măcar amintite (fiind propriile probleme ale propriului
nostru timp), iar altele sunt numai conturate, fără a fi putut beneficia la vremea
respectivă de o aprofundare pe măsura importanţei lor. Reluarea acestui demers în
întreaga lui amplitudine reprezintă o sarcină pe care rândurile care urmează nu vor
putea decât cel mult să o contureze, şi de a cărei îndeplinire depinde nu în ultimul
rând supravieţuirea ca atare a culturii juridice româneşti. Pe cât de criticată de
Andrei Rădulescu, pe atât de urmărită de un număr din ce în ce mai mare de jurişti
(ca şi de nejurişti) români de astăzi, dizolvarea culturii juridice naţionale într-o –
pretinsă – tradiţie juridică europeană întemeiată pe receptarea de factură
occidentală a dreptului roman6 nu ar reprezenta decât un fenomen complementar
dizolvării înseşi a acelei tradiţii, ca urmare a americanizării dreptului european7,
şi anume deoarece „acela care se lasă adormit de sunetul atrăgător de country and
western se poate trezi în lumea unor punitive damages, sodomy laws, shame
sanctions şi death penalty”8. Acestea fiind spuse, felul în care noi trebuie să
înţelegem astăzi discursul din 1922 al lui Andrei Rădulescu despre cultura juridică
românească presupune mai înainte de orice o minimă clarificare chiar a termenului
de „cultură juridică”.
6

A se vedea pe larg T. Giaro, Some Prejudices about the Legal Tradition of Eastern Europe,
în B. Sitek, J. Szczerbowski şi A. Bauknecht (eds.), Comparative Law in Eastern and Central Europe,
Cambridge Scholars Publishing, 2013, p. 26–50; asupra mitologiei romanist-occidentaliste tot T. Giaro,
Der Troubadour des Abendlandes. Paul Koshackers geistige Biographie, în Horst Schröder (Hg.),
Rechtsgeschichtswissenschaft in Deutschland 1945 bis 1952, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main,
2001, p. 31–76.
7
M. Reimann, Droit positif et culture juridique. L’américanisation du droit européen par réception,
„Archives de Philosophie du Droit” (2001) 45, p. 61–75.
8
T. Giaro, Modernisierung durch Transfer: Schwund osteuropäischer Rechtstraditionen, în T. Giaro
(Hrsg.), Modernisierung durch Transfer im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Band 1, Vittorio Klostermann,
Frankfurt a. M., 2006, pp. 275-344, 332.
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1. Precizări preliminare. Cultura juridică – un concept în mișcare. Termenulconcept de cultură juridică continuă să rămână imprecis, fără o accepțiune comună,
general acceptată, consacrată definitiv în plan științifico-practic. Dreptul se prezintă ca
un discurs ori, mai degrabă, un ansamblu de discursuri, printre care se face distincție
între drept ca reguli și norme și, respectiv, știința dreptului, adeseori identificată cu
doctrina juridică, înțeleasă ca reflecție asupra sa. Pentru a surprinde această varietate
de discursuri și de practici care le sunt asociate, mai mult sau mai puțin explicit,
literatura anglo-americană preferă expresia de culturi juridice (culturile profesioniștilor
dreptului – judecători, avocați, profesori – și cea a profanilor „lay people”)9. În Franța,
sintagma culture juridique, pe care o întâlnim prima dată în literatura juridică a primei
jumătăți a veacului al XIX-lea, popularizată în perioada interbelică, este astăzi utilizată
– fără a fi definită cu adevărat – mai ales în acțiunea de a apăra identitatea țărilor de
drept civil în fața „invaziei” reglementărilor, practicilor și concepțiilor de common law.
Ca o prelungire a unei atari concepții, identificarea conținutului conceptului de cultură
juridică ar presupune ca repere: existența unor „principii inerente dreptului francez”,
a unei „metode de raționament” proprie și, respectiv, manifestarea unui „spirit juridic”
specific, în cauză cel francez. Într-o abordare istorică recentă se pornește de la o
definiție „pe cât de provizorie, pe atât de minimalistă”, respectiv cea care concepe
culturile juridice ca „un ansamblu de valori, de cunoștințe și de savoire-faire care
orientează, dau sens și coerență activităților diferiților profesioniști ai dreptului”10.
În fine, în percepția „enciclopedistă” a unui „dicționar de cultură juridică” se
preferă o enumerare [articole care „încrucișează dreptul privat, dreptul public, istoria
dreptului, filosofia și teoria juridice și vizează a da un rezumat al principalelor domenii,
marilor instituții (în sens larg), noțiunilor celor mai importante de lungă durată ale
tradiției juridice occidentale și în special franceze și europene”] unei definiții
sintetizatoare, ori cel puțin sub forma unui termen special11.
Din perspectivă mai practică ea poate fi redusă la „ceea ce juriștii au în
comun”, presupune fondul definitoriu de cunoștințe deținut dincolo de specializarea
și profesia exercitate de aceștia, iar dreptul, fiind nu numai o tehnică ci și o artă,
devine astfel un fenomen cultural12.
Cultura juridică apare ca o parte a patrimoniului național; prin rolul său de
unificare a regulilor de drept ea constituie un instrument de formare a națiunii și
reprezintă, în cele din urmă, „un bun prețios… la respectarea căruia trebuie să
veghem pentru a-l transmite la rândul nostru urmașilor noștri”13.
9

R. Cotterrel, Law, Culture and Society, Ed. Aldershot, Ashgate, 2006.
F. Audren, J.-L. Halpérin, La culture juridique française. Entre mythes et réalités XIXe–XXe
siècles, CNRS éditions, Paris, 2013, p. 8.
11
D. Alland, St. Rials (sous la direction…), Dictionnaire de la culture juridique, Editions
Quadrige/Lamy-PUF, Paris, 2012, Avant-Propos, p. XI.
12
Fr.-X. Lucas, Th. Revet, Précis de culture juridique, LGDJ, Paris, 2017, Avant-propos, p. 9–10.
13
R. Badinter, Préface la W. Mastor, J. Benetti, P. Egéa, X. Magnon, Les grands discours de
la culture juridique, Ed. Dalloz, Paris, 2017, p. IX–X.
10

24

Mircea Duţu

8

La noi, subiectul a preocupat anterior mai ales pe A. Rădulescu, pentru care,
în 1942, „Cultura juridică este una din formele culturii naționale prin care se pot
pune în adevărata lumină calitățile superioare ale unui neam pentru realizarea
ordinii, armoniei sociale și căutarea dreptății”14, aparent tributară ipostazei de
„spirit juridic”, deși în contribuțiile sale pe această temă a acordat o atenție
deosebită unei viziuni de ansamblu, una a „dezvoltării juridice” a României15.
În concepția sa, „cultura în ramura Dreptului” se întemeiază pe ideea că juridicul,
fiind un produs social, se impune să fie cel al societății căreia i se aplică.
Într-adevăr, necesitatea unei culturi juridice naționale nu poate fi astfel negată, cu
atât mai mult cu cât Dreptul reprezintă un element definitoriu al afirmării identității
naționale a oricărui popor. Totodată, ea trebuie să fie pe cât de puternică, pe atât de
răspândită astfel încât să facă tot mai mult cunoscută ideea de drept „pentru a se
infiltra adânc în sufletul maselor și pentru a întări sentimentul Dreptății așa de
trebuincios oricărei societăți civilizate” (lucr. cit., p. 46). Fără o serioasă cultură
juridică nu poate fi cineva legiuitor, oricâte drepturi i-ar conferi constituția, nu se
poate împărți dreptatea conform exigențelor autenticului stat de drept și nu e
posibilă dezvoltarea unei doctrine autentice îndestulătoare.
Tenta de „istorie culturală” impusă de contextul aniversar al abordării,
implică o viziune de „istorie juridică”, centrată pe evoluția normelor (coduri, legi,
jurisprudență, constituind dreptul român în fiecare epocă determinată), ori pe cea a
gândirii juridice (doctrina, filosofia ori teoria dreptului așa cum s-au dezvoltat ele),
fără a neglija învățământul juridic, transmiterea anumitor valori în sânul profesiilor
juridice și literatura juridică cu producțiile sale cele mai diverse. Printr-o fericită
coincidență de ordin temporal, demersul de față apare în continuarea preocupărilor
și a analizei primului secol de cultură juridică românească modernă datorate acad.
Andrei Rădulescu și, de aceea, se impun, pe lângă o prezentare succintă a
concluziilor sale, și câteva explicații asupra posibilelor diferențe. Adept al tezei lui
A. D. Xenopol, după care „la noi cultura este mult mai strâns legată cu viața
națională decât la alte popoare; dreptul la trai al poporului român se întemeiază pe
cultură”16, A. Rădulescu considera cultura juridică „o parte” a culturii naționale,
„o formă de cultură” care la români s-a structurat, pe un fond popular puternic, cu
precădere în secolul al XIX-lea. „Cultura juridică proprie este o parte din cultura
națională, una din rațiunile de existență ale națiunilor, mijlocul solid de asigurare a
vieții lor, contribuția pentru cultura generală și progresul omenirii. Nu se poate
concepe cultură națională completă fără una din părțile ei esențiale, cultura
juridică17. Și aceasta întrucât oricât de multe principii de drept se găsesc comune
tuturor popoarelor, oricâte reguli comune s-ar edicta ori s-ar „internaționaliza”, vor
14

Cultura juridică românească, în „Pandectele Române” nr. 1942/1–3.
Privire asupra dezvoltării juridice a României de la 1864 până astăzi, în „Dreptul” nr. 30–31,
26 noiembrie 1933, p. 201.
16
A. D. Xenopol, Mihail Kogălniceanu, Discurs de recepție, 17 martie 1895, București, p. 26.
17
A. Rădulescu, op. cit., p. 64.
15
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rămâne părți speciale fiecărei țări, pe terenul legiferării și, în orice caz, în planul
interpretării, înțelegerii și aplicării reglementărilor juridice.
Desigur, nu ne propunem și nu se cade să dezbatem aici pe larg problematica
termenului-concept de cultură juridică și a semnificațiilor sale, mărginindu-ne la
elementele ei conjuncturale aferente obiectivului urmărit, acela de a surprinde și
arăta ultimul secol de evoluție a dreptului românesc18. Parte integrantă a culturii
juridice europene în sensul larg şi propriu al acestui termen 19, cultura juridică
românească este parte din cultura juridică a Europei Orientale20 şi mai precis a
Europei de Sud-Est, cuprinzând spaţiul cultural de iradiere a Imperiului Bizantin şi
a creştinismului în forma sa răsăriteană. „O singură privire asupra acestei lumi a
Sud-Estului Europei, scria Nicolae Iorga în 1929, poate fi de ajuns pentru a arăta
cum toate aceste naţiuni sunt înrudite în originea lor, corelate în dezvoltarea lor şi
solidare în situaţia actuală, mergând până la bazele instituţiilor care susţin situaţia
actuală, aşa cum ele au susţinut situaţia acestor naţiuni în Evul Mediu”.21 Cadrul
acestei lumi este totodată şi cadrul în care problema unei culturi juridice româneşti
poate fi ridicată ca problemă a unei culturi naţionale distincte. Pe de altă parte însă,
tocmai în contextul prilejuit de aniversarea Centenarului, nu trebuie trecut cu
vederea nici faptul că lumea românească din Transilvania, Banat şi Crişana
aparţine din punctul de vedere al istoriei juridice spaţiului Europei CentralOrientale, ea participând cel puţin din punct de vedere formal la o istorie juridică
distinctă. Pe de altă parte însă, aceste reprezentări formale nu pot fi excluse din
categoria factorilor care au condus la cristalizarea conştiinţei juridice a românilor
din acele provincii, chiar în condiţiile în care, aşa cum avea s-o arate încă un Eugen
Ehrlich în Bucovina începutului de secolul XX, ataşamentul acestora din urmă
pentru propriul drept cutumiar în raport cu legislaţia imperială de factură
incontestabil modernă rămăsese de neclintit. De aceea, orice comparaţie între Opus
iuris tripartitum şi pravilele bizantine, pe de o parte, şi între Codul civil austriac şi
cel francez, pe de altă parte pot reprezenta puncte de pornire pentru o cercetare
amănunţită a modului în care cultura juridică românească reflectă în integralitatea
ei diversitatea întregii culturi juridice europene.
18

Pentru aceasta, a se vedea: M. Duțu, Cultura juridică în căutarea profilului propriu într-o lume
mondializată. Repere ale culturii juridice românești, în vol. „Dreptul: între ipostaze teoretice și avatarurile
mondializării”, Editura Universul Juridic, București, 2014, p. 134–165; M. Duțu, Cultura judiciară și
rolul său în statul de drept, în revista „Dreptul”, 2015, nr. 10; pentru o abordare recentă cu tentă exhaustivă
P. Mankowski, Rechtskultur, Mohr Siebeck, Tübingen, 2016, cu concluzii p. 521–526.
19
Exemplar F. Wieacker, Voraussetzungen europäischer Rechtskultur, Verlag Göttinger Tageblatt,
1985.
20
G. Brunner, Rechtskultur in Osteuropa: Das Problem der Kulturgrenzen, în G. Brunner (Hrsg.),
Politische und ökonomische Transformation in Osteuropa, Verlag Spitz, Berlin 1996, p. 111–132; pentru o
perspectivă diametral opusă T. Giaro, La cultura giuridica dell’Europa orientale. Fondamenti storici,
în E. Castorina (a cura di), Servizi pubblici, diritti fondamentali, costituzionalismo europeo, Publisher:
Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 23–38.
21
N. Iorga, Le Caractère Commun des Institutions du Sud-Est de l’Europe, Gamber, Paris, 1929, p. 3.
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2. O cultură juridică românească? „Inventarea” și promovarea conținutului
conceptului de „cultură juridică românească”, precum cel de „cultură juridică
franceză” are loc în perioada interbelică, dar sub impulsuri și din rațiuni diferite.
Dacă în Franța era vorba mai ales de asigurarea suportului teoretic al unui demers
de diplomație specializată urmărind „exportul” modelului juridic francez, la noi
contribuțiile lui Andrei Rădulescu pe această temă exprimau cu precădere o viziune
de secol 19, o poziție „naționalistă” de apărare a modului de realizare și relevare a
originalității, specificului începuturilor modernității noastre juridice. Înainte de
toate, unificarea juridică, în frunte cu cea legislativă, apărea ca o fațetă a unirii
politico-statale din 1859, o obligație ce decurgea din Convenția de la Paris din
august 1859 care însă „corespundea cu totul cu voința poporului”22. Acuzațiilor
(„învinuirilor”) că prin codificare și legiuirile răstimpului fondator 1864–66 „s-ar fi
rupt firul tradiției, prin introducere de legi și instituții noi, care n-aveau legătură cu
trecutul și nu se potriveau la noi și care erau niște simple cópii de la străini” li se
replica prin considerații precum „legile introduse nu erau simple cópii… nu erau
așa de străine de firea și trecutul poporului nostru, care avea drept roman și spirit
latin”. Așadar, fundamentele unor asemenea concluzii erau de ordin cultural: legile
începuturilor statutului român modern „se sprijineau pe principii romane ale unor
popoare latine” (p. 202). Așa se face că, cu oarecare dificultăți inerente oricărei
schimbări, ele s-au adoptat relativ ușor, stărilor de la noi”, o dovadă a acestui fapt
constituind-o „neschimbarea lor, folosirea lor atâtea decenii”. Ca o remarcă asupra
acestui argument, să reamintim faptul că ineditul Cod civil din 1 decembrie 1865,
cu modificările impuse de timpurile istorice, a supraviețuit până la 1 octombrie
2011, adică aproape 146 de ani!
Acceptarea modernității statal-juridice prin ruperea de trecut și „aproprierea
formelor apusene” apărea ca „pentru propășirea poporului român” și marca
evoluția, „prin opera juridică de la 1864–65, s-a întărit unirea și pe această bază a
trăit și s-a dezvoltat statul român în toată epoca următoare” (p. 202). Încă din 1933
Andrei Rădulescu distingea „pentru doritorii de clasificări și împărțiri”, două mari
perioade în „dezvoltarea juridică a României”: „prima până la sfârșitul războiului
de întregire a neamului și a doua de atunci și până acum”. Primul veac de cultură
juridică modernă românească a format obiectul discursului de recepție în Academia
Română, rostit la 3 iunie 1922, al savantului jurist. Cel de al doilea, declanșat sub
impulsul Marii Uniri și marcat până astăzi de semnificațiile sale, a rămas să fie
analizat și explicitat în conținutul său cultural-științific și ca fenomen de istorie, ca
un fel de continuare moștenitoare, nouă, celor de azi, care trăim aniversarea
Centenarului, împreună cu Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române
care, poate nu întâmplător, are ca patronim pe cel al academicianului întemeietor.
Pentru începuturile noii faze și evoluțiile sale viitoare posibile, A. Rădulescu
aprecia în 1933: „… dreptul neamului românesc – cu fond roman și desigur și
22

Citatele aparțin lucrării Privire asupra dezvoltării juridice a României de la 1864 până
astăzi, publicată în „Dreptul” nr. 30–31, 26 noiembrie 1933, p. 101–205.
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preroman – a fost întărit și îmbunătățit la 1864–65 cu elemente latine; că de atunci a
mers în continuu progres în legătură cu aceleași izvoare de cultură, s-a dezvoltat în
spiritul nostru latin și a năzuit mereu spre înfăptuirea concepțiilor înaintate, largi și
umanitare… Acesta este drumul pe care a mers de cât există și din el nu trebuie și nu
poate fi abătut” (p. 205). Marea Unire din 1918 și desăvârșirea statului național
român, în granițele sale natural-etnice apar ca „încheiere firească” a primului secol de
cultură juridică românească și ca oferind deschiderea spre o epocă nouă, „cu un
orizont cum n-a avut, cu noi curente și cu posibilități de dezvoltare” (p. 46). În noul
context istoric „cultura românească în ramura dreptului devenea și mai necesară”,
unificarea legislativă fiind ajutată, îndeplinită, cimentată „printr-o cultură care să
încălzească și să lumineze toată suflarea românească”. Pentru vremea întregirii
neamului, trăit sub atâtea stăpâniri, cultura era considerată drept „cel mai bun mijloc
pentru adevărata înfrățire”. Întăriți teritorial și statal și cu o economie în ascensiune,
o cultură juridică puternică oferea atunci românilor o altă șansă importantă de a fi
„ceea ce ne da dreptul și datoria să fim aici în Orient, vrednici urmași ai acelora care
au ridicat dreptul pe culmi neîntrecute, reprezentanții culturii romane și răspânditorii
științei Dreptului. Aici la noi ar putea să fie locul unde – măcar cei dimprejur – să-și
îmbogățească mintea cu această știință, locul din care se împrăștie strălucitoare
lumina Dreptății” (p. 47).
Venise, așadar, timpul istoric de a avea cu adevărat cultura noastră proprie,
ca expresie unitară a întregului neam românesc. Obiectivul prioritar era astfel
exprimat de A. Rădulescu: „Este o datorie să avem legi izvorâte din nevoile și
sufletul neamului românesc, să avem doctrina și jurisprudența noastră, să avem
cultura, care să poarte în toate manifestările ei pecetea românismului. Ea trebuie să
fie contribuția noastră, originală, pentru cultura universală și titlu de mândrie ale
celor ce amintesc numele Romei aci în Răsărit”. O aspirație desigur demnă de
măreția momentului istoric respectiv, care năștea mari speranțe de dezvoltare și
devenire pentru societatea românească. Pentru edificarea acestei culturi trebuia
acționat însă cu prudență și înțelepciune; nu se impunea înlăturat, nesocotit tot ceea
ce era străin și nici părăsirea izvoarelor de care ne folosisem până atunci. O parte
importantă, cea viabilă a ceea ce s-a introdus la 1864–1866 și ceea ce a crescut pe
această temelie trebuia să rămână și să continue să irige fertil dezvoltarea noastră
juridică. Tot așa, și pentru viitor cultura latină în genere – „în special strălucitoarea
cultură franceză cu marile-i opere” – era considerată potrivită să servească multă
vreme drept călăuză, cu atât mai mult cu cât „am impresia că nu există pe lume
neam cu însușiri mai deosebite pentru drept ca neamul latin”.
O direcție importantă a preocupărilor în materie se cuvenea să fie aceea de a
nu neglija „tot ce este potrivit și bun în cultura juridică a provinciilor desrobite”;
fiecare dintre acestea venea cu o anumită tradiție proprie, iar integrarea în noua
viață juridică națională unitară presupunea o serie de adaptări. Intervenea apoi
cerința cu valoare de laitmotiv: dar folosind legislația comparată și știința străină,
cultura noastră trebuia să se întemeieze pe trecutul, pe stările noastre și să se
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hrănească mai ales din sufletul nostru! Nu se opta și pleda pentru o întoarcere la
pravilele Caragea și Calimach ori la hrisoavele medievale, ci pentru o cunoaștere a
acestora, o adunare din toate provinciile românești, a materialului istorico-juridic
documentar trebuincios, „de a-i pătrunde duhul, de a desprinde părțile strâns legate
de ființa neamului și de a primi în noile alcătuiri numai pe acelea care se potrivesc
împrejurărilor de azi și dezvoltării viitoare”. Izvorul principal al culturii trebuia să
fie sufletul românesc, iar al celei juridice tainele sale ascunse în vechiul nostru
drept, înțelegând gândurile și năzuințele poporului să fie întrupate în reguli de
drept, arătate și tălmăcite în limba proprie, dezvoltând în toate formele culturii ceea
ce este românesc.
Dacă necesitatea afirmării unei culturi juridice naționale era astfel pe deplin
justificată, se ridica imediat și întrebarea: acest fapt era și posibil ? Răspunsul pozitiv,
optimist al savantului jurist era argumentat și prin invocarea câtorva exemple în acest
sens, precum cel al Belgiei (care, având la început aceeași legislație ca și cea a
Franței și în mare parte aceeași limbă, o țară de cultură franceză deci, a reușit să aibă
o legislație, o jurisprudență proprie și opere doctrinare reprezentative), cel al Elveției
(care, strânsă între cultura franceză și cultura germană și amenințată să-și piardă
individualitatea, și-a manifestat specificul și în domeniul dreptului, printr-un foarte
bun cod civil și solide așezăminte democratice) ori al Italiei (unde, după o perioadă
de împrumuturi străine a urmat o reacție în sens național și o dezvoltare juridică
specifică). În plus, se mai adăuga și un considerent de apartenență la „ginta latină”,
ale cărei popoare „sunt așa de pregătite pentru drept” și de la care nici cel românesc
nu putea face excepție. Iar prioritatea absolută o reprezenta „Românizarea culturii
juridice – naționalizarea în sensul bun al cuvântului și fără exagerări – iată care ne
este datoria”.
Realizarea Marii Uniri, prin actele succesive din 1918, 8 aprilie (Chișinău),
28 noiembrie (Cernăuți) și 1 decembrie (Alba Iulia), recunoscute internațional prin
Tratatele de la Trianon (4 iunie 1920),Versailles (28 iunie 1919) și Saint-Germain
en Laye (10 septembrie 1919), a creat premisele unificării vieții juridice românești,
pe toate palierele sale. În plan legislativ-instituțional s-a declanșat un amplu proces
de extindere treptată a reglementărilor juridice și instituțiilor administrative din
Vechiul Regat în noile provincii alipite, urmat de unul și mai important de creare a
noului drept unitar, modern și european al României Mari și de desăvârșire a
unificării legislative. Introducerea limbii române în justiția din noile provincii
alipite a reprezentat un factor major de consolidare a caracterului național al
statului extins la hotarele sale naturale și de întărire a comunității spirituale și
solidarității cetățenilor săi. Constituția din 28 martie 1923 a configurat bazele
juridice fundamentale ale statului, s-au adoptat și au intrat în vigoare noile coduri
penal și de procedură penală (1936), s-a elaborat și aprobat un nou cod comercial
(1938), un cod civil și un cod de procedură civilă (1939) care însă, din cauza
împrejurărilor istorice, nu au ajuns să intre în vigoare. În acest context, un rol
deosebit a revenit Consiliului Legislativ, înființat și organizat prin Legea nr. 20 din
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26 februarie 1925. Treptat, s-a unificat și organizarea judecătorească, iar baroul
român s-a constituit și în Basarabia, Transilvania și Bucovina. Universitățile din
Cluj și din Cernăuți devin românești și cuprind facultăți de drept reprezentative.
Astfel, școala juridică superioară românească se consolidează semnificativ și
reușește să se impună la nivel european, rămânând principala „sursă” de dezvoltare
a științelor juridice. Multe personalități afirmate deja în primele două decenii ale
secolului al XX-lea își continuă activitatea universitară și științifică, publicând
lucrări de substanță în diferite ramuri ale dreptului, surprinzând evoluțiile
legislative și în consonanță cu mișcarea doctrinară a timpului. Unificarea juridică –
legislativă, a regimului profesiilor (magistratură, avocatură, notariat), a sistemului
învățământului juridic și cel al recunoașterii diplomelor de licență și doctorat în
drept – s-a înscris în rândul marilor probleme care, alături de reforma agrară,
electorală și administrativă, erau menite să desăvârșească bazele statului unitar, să
alcătuiască fundamentul „de coeziune sufletească și de cimentare a unității
naționale a României Mari”. Ea a fost asumată ca o responsabilitate istorică de
către tânăra generație de juriști, indiferent că aceștia proveneau din Vechiul Regat
sau din ținuturile recent alipite. „Peste patimile de partid – scria unul dintre ei,
tânărul profesor și avocat Al. Oteteleșanu, în 1922 – să căutăm să ne apropiem
sufletelor, dacă nu vrem să apărem ca niște pitici față de generația eroică, care zace
în groapă pentru realizarea visurilor de veacuri și dacă nu vrem să fim condamnați
de generația ce vine și căreia avem datoria să-i lăsăm un patrimoniu moral și
material mult mai bogat decât cel de acum”. Una dintre devize devenea astfel cea a
„unității conștiinței naționale prin întărirea ideii de drept”.
3. În căutarea desăvârșirii identității naționale. Sub Constituția de la 1866 și
cu funcționarea instituțiilor politico-statale democratice, de tip vest-european, după
Primul Război Mondial România mică de la 1859, creată ca stat „pentru interes
european”, creștea până la a deveni o putere regională. Teritoriul său ajungea la
295.049 Km2 (față de numai 137.903 Km2 anterior), iar populația număra, conform
recensământului din 1930, 18.657.000 locuitori (comparativ cu 7.897.311 înainte de
război). Era punctul culminant al unor evoluții ineluctabile spre unitate politico-statală
a unui popor constituit în națiune în plină afirmare a modernității, atins și maltratat cu
ocazia prăbușirii imperiilor multinaționale – austro-ungar și țarist – sub impactul
impunerii principiului naționalității și dreptului la autodeterminare, ca fundamente ale
noii ordini europene. Consecințele distructive ale conflagrației mondiale și noile
realități socio-politice și geostrategice impuneau două obiective prioritare: reconstrucția
și unificarea. În privința acestuia din urmă, unificarea instituțional-legislativă se cerea
realizată în jurul noii legi fundamentale a statului unitar român, Constituția României
Mari din 29 martie 1923, care se înscria în tradiția liberală și marca ajungerea la o
cultură politică de tip vest-european, născută în context național pe filiera ideilor și
idealurilor mișcărilor revoluționare de la 1848. Noua arhitectură constituțională a
României Maxima trebuia să se exprime și să satisfacă revendicările democratice și
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naționale, garantând deopotrivă exercițiul suveranității populare și expresia identității
juridice naționale. Era vorba, așa cum s-a remarcat, de o sinteză într-o apartenență
definitiv occidentală și o moștenire orientală bizantină, într-o formulă proprie, care se
cuvenea desăvârșită și apărată. Desigur, o atare reformă constituțională ridica din nou
problema, cu dezbaterile aferente, dacă textul noii legi fundamentale răspundea
spiritului, tradițiilor naționale și nevoilor societății românești. Astfel, din această
perspectivă, documentul era supus unor ample și virulente critici care purtau nu atât
asupra echilibrelor și mecanismelor politice pe care le stabilea și promova, ci, mai ales,
asupra legitimității sale, care contesta o tradiție și dezmințea o conjunctură23.
Preocuparea identitară era în mod evident la baza acestei dileme care arunca
îndoială asupra caracterului natural al unei înscrieri în formele și metodele
democrației occidentale. Așadar, conflictul identitar est-vest revigora înfruntarea
între conservatori, atașați tezei dezvoltării, evoluției organice, normale a societății
și a dreptului, și progresiștii convinși că tradiția națională (modernă) era
moștenitoarea Revoluției de la 1848 și deschiși noțiunii moderne de cetățenie.
După cum este cunoscut, unul dintre promotorii perspectivei tradiționalismului
juridico-constituțional, marele istoric Nicolae Iorga, a criticat virulent textul
Constituției din 1923, ce se situa pe linia celei din 1866, considerată o simplă copie
a legii fundamentale a Belgiei din 1830, o „grefă” care nu reprezentase o realitate
acceptată de conștiința națională.
În conferința sa Istoricul Constituției Româneşti, care deschidea seria celor 23 de
prelegeri publice organizate de Institutul Social Român (în 1922–1923) reunite și
publicate în volumul „Noua Constituție a României” (1923)24, prin primul punct al
cuprinsului rezumativ – „La noi a existat o dezvoltare constituțională ignorată de
Constituția de la 1866” – și considerațiile aferente acestuia, marele istoric impunea
definitiv o anatemă nedreaptă, aruncată încă de la începuturi și care mai persistă și
23

Catherine Durandin, Histoire des roumains, Ed. Fayard, Paris, 1995, p. 240–243.
Noua Constituție a României, 23 de prelegeri publice organizate de Institutul Social Român.
Cu o anexă cuprinzând noile constituții europene, Tiparul Cultura Națională, București, 1923 – Așa cum
rezultă din Cuvântul de deschidere din 18 decembrie 1922 al Prof. D. Gusti, Președintele ISR, și publicat
în volum, ciclul prelegerilor susținute de personalități ale timpului – precum: N. Iorga, Vintilă I.
Brătianu, C. Dissescu, M. Djuvara, V. Madgearu, A. Rădulescu, I. Ionescu-Dolj, A. Teodorescu,
M. Manoilescu … – urmărea să abordeze, să clarifice probleme majore ale „Constituției viitoare a
României întregite”, care avea să fie adoptată în martie 1923. În același context, Dim. Gusti punând
accentul pe dinamismul fenomenului constituțional – „concepția naturii statului, criteriul unei Constituții
nu poate fi unul absolut, viabil pentru toate timpurile și locurile, ci unul relativ… în timp și spațiu” –,
ajungea la o concluzie mai nuanțată: „O constituție nu poate fi deci împrumutată și nici nu poate fi opera
unui legislator inspirat, căci ea nu are a crea și inventa nimic, ci numai de a formula politicește și
juridicește, în mod solemn, psihologia socială, starea economică, dezideratele dreptății sociale și
aspirațiile etice ale națiunii.”, D Gusti, Cuvânt de deschidere, lucr. cit., p. 2. Deși se declara adeptul tezei
că la momentul istoric respectiv, constituția se aplică unui Stat și că „Statul modern, este național sau nu
este”, Vintilă. I. Brătianu, oferea o altă perspectivă: „fără a nega Constituției de la 1866 vreo eficacitate,
căci sub regimul ei am putut trece de la România Mică la cea Mare, cred că este nevoie să reamintim în
scurt evoluția în viața statului modern, pentru a lămuri principiile indispensabile propășirii lor.”, Vintilă
I. Brătianu, Nevoile statului modern și Constituţia României Mari, în vol. cit., p. 26.
24
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astăzi asupra primei noastre legi fundamentale. I s-a imputat astfel că a „fost izvorâtă
dintr-o simplă operă de traducere a unei Constituții apusene; ea n-are absolut nici un fel
de legătură cu trecutul nostru propriu și nu reprezintă nicio elaborațiune particulară
nouă… o haină împrumutată străinătății, fără a se fi luat măsura corpului nostru, am
primit-o așa cum ni s-a trimis, făcută altfel de un excelent croitor, dar deprins să fabrice
haine pentru alte corpuri, și am trăit cu corpul nostru deoparte și cu haina străină
fâlfâind deasupra lui, fără nici un efect aproape asupra vieții noastre politice decât acela
de a introduce o ipocrizie mai mult”25. Pe lângă atari severe caracterizări, savantul
istoric găsea printre cauzele acestei situații și elaborarea proiectului primei noastre
constituții „fără participarea factorului politic care era Kogălniceanu, singurul în
legătură cu dezvoltarea noastră constituțională din trecut”26.
Nici judecata juriștilor nu era mai blândă. Cu toate acestea, ea a fost exprimată în
termeni mai echilibraţi, demonstrând efortul de a înțelege contextul concret și a
specificul realizării unui atare act: „Redactată în grabă înspre a putea face față
evenimentelor neașteptate ce surveniseră… Constituția de la 1866 înfățișează, cu mici
și neînsemnate modificări, nu numai toate principiile Constituției belgiene, dar, de cel
mai multe ori, chiar redactarea lor”27. În ciuda unor rezerve, precizări și nuanțări, o
asemenea teză a fost reiterată, cu precădere în virtutea inerției, în orice caz în afara unor
reevaluări corespunzătoare, resimţindu-se astfel nevoia unor analize mai complexe din
perspectivă juridică şi care să țină seama de dezvoltările constituționalismului modern
și contemporan. De la bun început, considerăm că două adevăruri fundamentale trebuie
acceptate și înțelese astăzi în deplina lor semnificație. Primul, că modelul constituțional
care se impunea adoptat și dezvoltat, cel liberal-democratic, era unul valabil la nivelul
întregului occident și pentru acea perioadă, așadar principiile și mecanismele aferente
fiind însușite și exprimate cu mici modificări de către toate statele vest-europene. Cel
de-al doilea, în ceea ce privește tradiția istorică, în mod evident aceasta nu era
compatibilă cu un asemenea tip de dezvoltare; despoția orientală cu organizarea sa era
diametrul opusă literei și spiritului constituționalismului, nu putea fi reformată și deci
nici preluată, ci numai abandonată.
3.1. Moștenirea bizantină ca element structurant al identității naționale. Una
dintre perspectivele larg acreditate în definirea identității naționale românești, cu ample
rezonanțe juridice, aferente cu precădere răstimpului 1913–1945, este cea a moștenirii
bizantine și rolului său în acest sens. Rădăcinile de sorginte neoccidentală ale
civilizației româneşti au început a fi acreditate la începutul veacului al 20-lea, odată cu
publicarea lucrării de referință în materie Bizanț după Bizanț (1913) de Nicolae Iorga,
generatoare de o adevărată mișcare culturală menită să analizeze (să exprime) și să
25
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plaseze „excepționalitatea românească” în context sud-est european. Crearea unui
institut de cercetări cu un atare profil (care, cu o întrerupere între 1945–1963) a
permanentizat asemenea preocupări și relevă importanța unei atari teze. Una potrivit
căreia structura construită și lăsată drept moștenire de Bizanț a permis menținerea
principatelor autonome, de instituții și reguli juridice proprii așa încât țările românești
au putut să evolueze și să devină, fără efort, prin logica însăși a dezvoltării lor mai mult
decât pătrunderea ideilor străine, monarhii moderne.
Desigur, în acest context se impune plasată și problematica romanității
dreptului românesc. A fost ea una a unor receptări directe, pe calea etnogenezei ori,
mai ales, prin interdependența influenței bizantine a legiuirilor scrise apărute după
secolul al XV-lea și astfel via dreptului bizantin? Răspunsul rămâne unul nuanțat și
complex, dar crucial dintr-un anumit punct de vedere. Cert este că, în lumina
cercetărilor științifice din ultimul secol, ipoteza cea mai apropiată de adevăr este și
rămâne cea potrivit căreia fondul originar, autohton, determinant daco-roman,
cu partea juridică inconfundabilă a Romei, a marcat fundamental vechiul drept
românesc, obișnuielnic. La aceasta s-a adăugat în evoluția sa, dreptul bizantin și el
aferent Imperiului Roman de Răsărit, receptat prin forța istoriei în Evul Mediu
românesc, pe calea dreptului scris și cu rol subsidiar, completator, conducând astfel
la o sinteză juridică specifică întregului spațiu etno-geografic românesc.
4. Statul – reprezentant legal al națiunii. O dată cu realizarea Marii Uniri și
transformarea României într-un stat național unitar caracterizat inițial prin pluralitatea
ordinilor juridice și prin existența unor minorități naționale semnificative în provinciile
istorice nou integrate, problema raportului dintre națiune, stat și drept dobândea o
importanță cu totul nouă față de situația de până atunci. Realizată prin aportul masiv al
receptării dreptului occidental pe filieră covârșitor franceză, modernizarea dreptului
românesc din Vechiul Regat în secolul al XIX-lea nu fusese însoțită și de receptarea
concepției civic-politice despre națiune așa cum fusese aceasta impusă în urma
Revoluției franceze din 1789, coexistând în schimb cu concepția romantică etnoculturală, așa cum fusese dezvoltată în Germania pe urmele lui Herder.
În accepțiunea sa civic-politică, națiunea este formată din totalitatea cetățenilor
unui stat care își manifestă voința de a alcătui împreună o unitate politică fondată în
adeziunea comună la postulatele juridice ale Iluminismului, așa cum fuseseră acestea
sintetizate în sloganul revoluționar «libertate, egalitate, fraternitate». Caracteristică
pentru această concepție, exprimată astăzi în formula așa-numitului «patriotism
constituțional» este, așa cum subliniase pe bună dreptate Alexis de Tocqueville,
intenția francezilor de a așeza o falie între ceea ce fuseseră ei înainte de Revoluție și
ceea ce urmau să devină prin aceeași Revoluție: cetățenii legați de o Constituție și
membrii liberi și egali ai unei națiuni suverane a cărei expresie normativă este dată
de legile noi opuse vechilor tradiții și privilegii ale Vechiului Regim. Limba franceză
rămâne singurul ingredient natural pre-constituțional al noii alcătuiri naționale ca
factor al unității politice, de unde și politica radicală a Franței de a impune această
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limbă (vorbită la 1789 pe mai puțin de jumătate din teritoriul francez) alături de noua
structură departamentală care înlocuia vechile provincii istorice ale Regatului în
detrimentul limbilor regionale. Oricine vorbește limba franceză și își exprimă
adeziunea față de paradigma normativă a constituționalismului este, potrivit acestei
concepții franceze, membru al națiunii franceze.
Explicabilă prin existența unui stat francez pe deplin constituit și articulat ca
unitate politică încă din perioada absolutismului monarhic al Vechiului Regim,
concepția civic-politică a națiunii era greu de conciliat cu realitățile unor popoare care
nu reușiseră o articulare similară până în secolul XIX, exemplul clasic în acest sens
fiind oferit de fărâmițarea politică a națiunii germane. Neputându-se raporta la o unitate
normativ-statală preexistentă, concepția specific germană despre națiune se formează
pornind de la unitatea etnică și culturală a germanilor – vorbitori ai unei limbi literare
comune – trăitori într-o multitudine de state: ceea ce formează națiunea germană este
unitatea de limbă, tradiție și cultură, sintetizată în formula comunității de destin
(Schicksalsgemeinschaft) și independentă de exprimarea unei voințe politice anume.
Pe scurt, dacă cineva poate deveni francez în virtutea propriei voințe, el este german
prin nașterea în cadrul unei comunități naționale etno-culturale și, prin lucrarea
conjugată a cărturarilor Școlii Ardelene, apoi ai Junimii, dar și ai cercurilor liberale,
același lucru urma să fie valabil și pentru etnicii români: atât pentru cei din Principatele
înțelese ca forme românești de unitate politică, cât și pentru cei din noile provincii.
Această concepție despre națiunea română este cea care a făcut posibilă
formularea și realizarea în cele din urmă a unității naționale a tuturor românilor în
cadrul unui stat unitar la 1918 și ea urma să fie afirmată pe tot parcursul perioadei
interbelice, fiind reprimată abia de către noua concepție a internaționalismului
proletar impusă de către Uniunea Sovietică în anii 1950. La o privire mai atentă
însă, concepția românească despre națiune poate fi considerată o veritabilă sinteză
a concepțiilor germană și franceză, iar cel căruia pare a i se datora această sinteză
este înainte de toți juristul Mircea Djuvara. Luând ca punct de plecare filosofia lui
Immanuel Kant, pe bună dreptate considerată o veritabilă doctrină germană a
Revoluției franceze, Djuvara întemeiază statul și ordinea juridică în libertatea
individului uman ca persoană liberă și egală în drepturi cu toți ceilalți, însă, acolo
unde Kant vede în stat nimic altceva decât «unirea mai multor oameni sub legi
juridice», Djuvara corelează dimensiunea pozitivă a libertății persoanei cu menirea
pe care fiecare om ca ființă rațională trebuie să o realizeze în lume, extinzând apoi
această dimensiune și asupra «sufletului național» ca factor determinant al vieții
fiecărui individ și întemeind unitatea și drepturile națiunii considerată persoană
morală, cu drepturi și în egală măsură și cu datorii față de persoanele care o
compun – pe «menirea culturală» specifică fiecărei națiuni și pe care membrii
acestei națiuni trebuie s-o recunoască ca fiind un dat istoric independent de voințe
și expresii politice contingente. Ca reprezentant legal al națiunii, statul se află în
serviciul acesteia, națiunea devenind astfel reperul fundamental al întregii ordini de
drept, pe care același stat o dezvoltă și o garantează ca drept pozitiv pornind de la
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personalitatea morală a omului drept centru al dreptului rațional. O aceeași
concepție se degajă și din lucrările de drept constituțional pentru care națiunea, ca
asociație organică, „reprezintă comunitatea de indivizi care, trăind pe același
teritoriu vreme îndelungată, au reușit să-și formeze o mentalitate comună, un ideal
de a trăi împreună” și ea constituie elementul de bază al statului28.
5. O schiță a evoluțiilor generale. Cultura juridică românească a fost profund
influențată în crearea și dezvoltarea sa de circulația modelelor juridice, de comparațiile
și mimetismul care au caracterizat secolul al XIX-lea european. Într-adevăr, dreptul,
doctrina și învățământul juridic au marcat o ruptură în anii 1800. Până atunci studiile
dreptului erau impregnate de universalitatea dreptului, nu numai din cauza dreptului
natural universal superior drepturilor pozitive, ci și grație elementului comun care îl
constituia dreptul roman. La rândul său o știință juridică europeană a existat în vechiul
ius commune, dar în veacul al XIX-lea, are loc o profundă „naționalizare” a gândirii și
culturii juridice a dreptului, care devine un drept fondat pe coduri care se aplică într-o
singură țară. Fenomenul a fost perceput de Rudolf von Ihering ca o degradare a științei
juridice într-o Landesjurisprudensz, adică o reflecție juridică devenită regională ori mai
exact „provincială”.
Totuși, pe fundalul acestei rupturi cu „universalismul” culturii juridice europene
anterior, asistăm la o extraordinară extindere a modelelor juridice, în special cel
francez, urmată de un profund proces de comparare și de mimetism care ia locul
dreptului natural modern și lui ius commune. Toate aceste evoluții nu puteau să nu se
reflecte asupra schimburilor doctrinare, transferului de instituții de la o țară la alta,
imitării mecanismelor juridice, până la preluarea de coduri și legi întregi. Circulația
modelelor culturale a devenit astfel intensă, dar în privința noastră mai ales în sens
univoc, de simplă receptare și imitare a ceea ce venea din Occident.
Caracterizat de receptarea dreptului occidental, cu precădere francez, secolul
al XIX-lea românesc este secolul în care cultura juridică reprezintă o parte mai
curând marginală a culturii naționale, cu excepția Transilvaniei, unde argumentele
desprinse deopotrivă din teoriile dreptului natural și cele ale școlii istorice din
Germania sunt puse în serviciul afirmării identității naționale române. Dimpotrivă,
în Principatele Române și apoi în Regatul României, dominația culturală a Junimii
face din noul drept român unul dintre exemplele favorite ale ilustrării tezei
formelor fără fond. Dar pe de altă parte, formația juridică a majorității oamenilor
politici români și a unei importante părți a elitei culturale înseși („pătura
suprapusă” despre care scria Mihai Eminescu în articolele sale din „Timpul”) a fost
indirect determinantă pentru întreaga dezvoltare a culturii naționale românești, o
cultură care nu se putea forma decât în contextul general al formării instituțiilor
sociale. Atunci s-au pus însă bazele vectorilor de propagare și cristalizare a culturii
juridice române moderne: marea reformă legislativă aferentă primei codificări
28
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majore (1864-1866), structurarea jurisprudenței aferente, fondarea facultăților de
drept de la București (1859) și Iași (1860) și întemeierea Societății juridice
(corespondentul „Junimii” în domeniul dreptului) și a presei juridice naționale (mai
întâi, în 1871 a revistei „Dreptul”, urmată în 1891 de „Curierul judiciar”). Doctrina
se manifestă la stadiul inițial al exegezei marilor Coduri și comentariilor actelor
normative mai importante, cu puternice importuri străine în așteptarea marilor
sinteze, cu amprente de originalitate.
Spre sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, cu
precădere după Primul Război Mondial, această situație se modifică radical. Prin
tratate, comentarii și, nu în ultimul rând, reviste de specialitate a căror apariție era
deja consolidată, doctrina juridică românească se structurează și dobândește
prestigiu cultural, iar consolidarea profesiilor juridice le conferă magistraților și
avocaților prestigiu social și, nu în ultimul rând, economic. În condițiile în care
problemele structurale ale României Mari nu mai puteau fi abordate fără recursul la
identitatea normativă a societății românești și la rolul pe care dreptul însuși trebuia
să îl joace în reașezarea de după marele război, problemele dreptului român
modern devin parte a marilor dezbateri culturale care domină întreaga perioadă
interbelică. Dintr-un ansamblu de cunoștințe tehnice rezervate unei pături înguste
de specialiști, cultura juridică devine acum cu adevărat parte a culturii naționale, iar
dreptul român – a cărui formare fusese deja studiată îndelung și controversat de
către istorici – dobândește o relevanță culturală de prim ordin. Ajunsă la maturitate,
doctrina juridică românească devine capabilă să intre în dialogul internațional de
idei, iar jurisprudența ajunge la soluții îndrăznețe, cu profunde implicații novatoare
și chiar cu rezonanțe în dreptul comparat, precum cea privind controlul
judecătoresc al constituționalității legilor (1912). Reunificarea juridică a spațiului
istorico-geografic românesc a generat noi preocupări teoretice, uniformizări
normative, jurisprudențiale și de practici juridico-culturale, iar progresele generate
în domeniu au permis primele dezvoltări semnificative de filosofie și gândire
juridică românească.
Nu se poate spune că demersurile în această direcție au lipsit cu desăvârșire:
reprezentanți ai tinerei generații de juriști, precum Valentin Al. Georgescu sau
Petre Pandrea, publică texte admirabile despre marele jurist german Friedrich Carl
von Savigny și Școala Istorică a dreptului din Germania, în publicații cu impact
cultural semnificativ, iar personalități din afara sferei juridice, ca de pildă Nicolae
Iorga, se apleacă cu deosebire asupra dreptului românesc ca factor de configurare a
culturii naționale. Dacă aceste eforturi și-ar fi găsit ecoul meritat, atunci dreptul
și-ar fi putut depăși condiția de ansamblu de cunoștințe tehnice rezervate unei
pături înguste de specialiști, putându-se vorbi de o cultură juridică recunoscută ca
dimensiune indispensabilă a culturii naționale. Din nefericire, poziția rămasă
dominantă până în zilele noastre – atât în rândul juriștilor, cât și printre nejuriști –
este redată exemplar de Constantin Noica, care nu ezită să-și manifeste în al său
Mic jurnal filosofic, publicat în 1944, lipsa de considerație despre „știința seacă a
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dreptului” (despre care mărturisește imediat că i se pare firesc să nu știe „aproape
nimic”), elogiindu-l imediat pe Novalis ca „om total nejuridic, fără nici o înțelegere
pentru drept și fără nici o nevoie de drept”, ca exemplu pentru un gânditor care
„deschide o altă cale pentru viața spiritului”. Nici mai târziu, în Povestirile despre
Hegel scrise în perioada când el însuși avea să fie persecutat de regimul comunist,
Noica nu găsește pentru drept cuvinte mai bune: „dreptul este expresia pierderii de
substanță a oamenilor și a diluării lor în masa societății”.
Faptul că un absolvent strălucit de studii juridice la prestigioasele universități
de la Jena, Leipzig și Wittenberg între 1790 și 1794 putuse ajunge la un asemenea
enunț, pe cât de radical, pe atât lipsit de sens, spune multe despre felul în care
știința dreptului era concepută în mediul academic de atunci, înainte ca ea să fie
reconfigurată de programul teoretic al lui Savigny, înrădăcinat în filosofiile lui
Kant și Herder, propus deopotrivă de galeria marilor juriști inspirați de filosofia lui
Hegel. Dincolo de aspectele tehnice rezervate exclusiv juriștilor, acest program se
distingea tocmai prin rădăcinare incontestabilă în contextul istoric al culturii
germane de la cumpăna secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea, punându-i la rândul
său la dispoziție acestei culturi posibilitatea de a-și înțelege propria identitate. Așa
cum este îndeobște cunoscut, potrivit acestui program, dreptul unui popor nu se
confundă cu legile ca directive impuse de sus societății de către un stat exterior
acesteia, ci este prin excelență expresia instituționalizată a culturii acestei societăți.
Realitatea că acest program juridic – în pofida susținerii lui de către juriști
români de renumele unui Mircea Djuvara – nu a găsit în România un teren propice
se datorează însă, cel puțin în parte, moștenirii secolului al XIX-lea, cu deosebire
rolului jucat de cultura franceza (și) în domeniul juridic. Este cunoscută
diferențierea operată de Lucian Blaga în Spațiul mioritic între cultura franceză care
stimulează preluarea imitativă și cultura germană, a cărei influență s-ar fi putut
manifesta și în cultura juridică românească în forma trezirii propriei conștiințe de
sine; receptând cu precădere dreptul francez, juriștii români au fost formați implicit
în spiritul unei culturi diferite de cea proprie lipsindu-le astfel posibilitatea de a
intra într-o legătură profundă cu acesta din urmă. Instaurarea comunismului nu a
făcut să elimine definitiv această posibilitate, dreptul fiind transformat într-un
simplu instrument al instaurării, menținerii și exercitării puterii politice, iar
doctrina juridică într-o componentă a discursului politico-ideologic dominant, nu
doar rupt de realitatea socială, ci îndreptat de-a dreptul împotriva acestei realități
care trebuia înlocuită cu noua societate socialistă multilateral dezvoltată. Oricât de
salutare pentru salvgardarea unei minime consistențe culturale a dreptului
românesc, eforturile câtorva juriști – din nou același Valentin Al. Georgescu cu
cercetările sale în domeniul istoriei dreptului românesc – au rămas izolate. Înseși
premisele unei concepții care să depășească nivelul de înțelegere a dreptului ca
simplă tehnică de administrare a unei societăți, fără valențe explicative cât privește
spiritul caracteristic acelei societăți, dispăruseră din cultura românească.
Această evoluție atât de promițătoare – ca de altfel întregul parcurs istoric al
României – va fi întreruptă în mod brutal prin instaurarea regimului comunist după
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1947. Dreptul devine un simplu instrument al instaurării, menținerii și exercitării
puterii politice totalitare, iar doctrina juridică o simplă componentă a discursului
politico-ideologic unic, nu doar rupt de realitatea socială, ci și îndreptat de-a dreptul
împotriva acestei realități, care trebuia înlocuită cu noua „societate socialistă
multilateral dezvoltată”. Oricât de salutare pentru salvgardarea unei minime
consistențe interne a dreptului român, eforturile specialiștilor de a prezerva în cadrul
doctrinei un domeniu autonom al tehnicii juridice au contribuit și ele, aparent
paradoxal, la regresul culturii juridice românești, dreptul pierzându-și aproape în
totalitate prestigiul cultural pe care și-l dobândise în perioada interbelică. Regresul
înregistrat în acest mod a fost major pentru știința și cultura juridică românească, cu
prețul dureros al unei întârzieri greu recuperabile în planul evoluțiilor ideilor și
practicilor culturale.
După schimbarea de regim din 1989, drumul parcurs de dreptul românesc
pare a fi asemănător celui din secolul al XIX-lea: delimitare față de dreptul
perioadei anterioare, receptare masivă a unor cunoștințe, preponderent tehnice, din
Europa Occidentală, edificare doctrinară și instituțională masivă, cel puțin sub
aspect cantitativ. Rolul de model al culturii franceze a fost preluat treptat de
modelele propagate de sistemul de common law, promotor al globalizării, iar
problema fundamentală a rămas în continuare aceeași, cu deosebirea că astăzi
premisele de afirmare a unei identități proprii în cultura națională sunt
incomparabil mai deficitare decât erau în urmă cu un secol și jumătate, și chiar și în
perioada comunistă, atunci când căutarea unei asemenea identități ar fi putut
constitui o alternativă culturală la discursul dominant. Astăzi însă promovarea
agresivă a ideologiei multiculturalismului global, combinată cu dezinteresul
manifest al marii majorități a juriștilor față de fundamentele culturale ale propriei
profesii (în cazul juriștilor teoreticieni: ale propriei științe), face ca integrarea
dreptului românesc în dezbaterile culturale privind identitatea societății românești –
dincolo de imitațiile superficiale și politic corecte ale ideologiilor human rights
încă la modă – să fie mai mult decât improbabilă. O posibilă ieșire viitoare din
această situație ar putea fi favorizată însă tocmai de consecințele inevitabile ale
decăderii prezente: un drept înțeles ca instrument acultural de promovare a
interesului imediat și o societate lipsită de imaginea pe care i-o oferă analiza
culturală a propriului său drept vor eșua, mai devreme sau mai târziu într-un haos
prefigurat deja, deopotrivă, de incoerența legislativă și de începuturile unei disoluții
sociale deja vizibile. Transformarea acestui haos într-un nou cosmos va impune
reconsiderarea valențelor ordonatoare, pe care numai o societate a cărei cultură este
și juridică și un drept a cărui configurare este și culturală le pot dezvolta.
6. Progresul doctrinei juridice și al jurisprudenței. Născută în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, în condițiile masivului „transplant” legislativ vesteuropean, îndeosebi francez, doctrina juridică românească a cunoscut un proces
relativ rapid de desprindere de modelul inițial și afirmare a unei identități proprii.
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El a devenit mai evident la începutul veacului al XX-lea și s-a exprimat în planul
dreptului civil prin lucrările lui Dimitrie Alexandresco (1850–1925), în special
celebrele Explicațiunea teoretică și practică a dreptului civil român în comparațiune
cu legile vechi și principalele legislațiuni străine (în XI volume, 1884–1915, ce va
cunoaște trei ediții, ultima în 1926), și în cel al dreptului penal prin opera lui Ioan
Tanoviceanu (1858–1917), îndeosebi Cursul de drept penal (două volume, 1912) și
cel de procedură penală (1913).
Asemenea lucrări fondatoare marcau, înainte de toate, despărțirea definitivă
de doctrina și jurisprudența originare, aferente codurilor noastre de la 1864, în
special de cele franceze care, mai ales din comoditate, continuau să domine
viziunea teoreticianului și practicianului jurist român, în virtutea (nefericitelor, dar,
poate, inevitabilelor!) forme fără fond. Era o ruptură necesară pentru a urma o cale
proprie, una care, prin forța lucrurilor, dacă nu putea fi cu totul originală, își
impunea, totuși, marca proprie a tradiției și a realităților socio-economice concrete
de exprimare și aplicare. În același timp, aceasta nu însemna izolare ci, dimpotrivă,
dialog și influențare reciprocă. Relevând o atare situație, cu referire la opera lui
I. Tanoviceanu, I. Ionescu-Dolj, unul dintre reprezentanții noii generații interbelice
a științei dreptului românesc, remarca în 1941: „Începând cu el dreptul penal român
și-a câștigat independenţa științifică față de doctrina generală și mai ales cea
franceză, care fiind doctrina de origine a codurilor noastre și de la care legiuitorul
nostru de la 1864 se inspirase, forma izvorul de interpretare a justiției române, în
procese născute între români. Prin lucrările profesorului Tanoviceanu dreptul penal
român și-a apropriat și cunoscut întreaga mișcare științifică din apus”. Același
președinte al Consiliului legislativ interbelic adăuga o altă concluzie relevantă:
„Prin munca și știința profesorului Tanoviceanu s-a inaugurat o nouă epocă pentru
dreptul penal român, epoca de științificare și uniformizare, deoarece de la el dreptul
nostru penal s-a pus la curent cu întreaga mișcare a științei penale moderne și cu
progresele pe care această știință le-a realizat în doctrina generală. Într-un cuvânt,
începând de la lucrările profesorului Tanoviceanu putem spune că avem o știință și
o dogmatică penală română”29. Același fenomen se înregistrează și în planul
jurisprudenței care, preocupată să adapteze, prin interpretare și în contextul
aplicării, textele codurilor și a legislației în general la realitățile social-politice și
culturale româneşti, a generat concluzii/soluții cu un puternic caracter creator,
inovator precum controlul judecătoresc de constituționalitate a legilor, impus pe
această cale în 1912.
Ca o concluzie generală a acestei epoci premergătoare noului salt calitativ
interbelic, prin asemenea expuneri sistematice a principalelor ramuri de drept – în
special cel civil și cel penal – nu ca o simplă descriere a legislației în vigoare, ci ca
o sinteză teoretică, a principiilor, conceptelor și reflexelor lor de drept pozitiv și
29
I. Ionescu-Dolj, O pagină din istoria dreptului penal român. Contribuția profesorului
I. Tanoviceanu la progresul științei penale române, Academia Română, Memoriile secțiunii istorice,
seria a III-a, tom XXIII, 1941, p. 406.
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jurisprudențial, se face trecerea de la analiza și studiul codului (civil sau penal) la
analiza dreptului (penal sau civil). Noua perspectivă a studiului și cercetării
dreptului s-a impus, în primul rând, la catedră și treptat s-a reflectat mai accentuat
și în lucrările și pozițiile de doctrină sau jurisprudențiale.
Această etapă de „autonomizare și scientifizare” a doctrinei românești, care
implica evident și aspecte de specificitate, avea să evolueze, după înfăptuirea Marii
Uniri politico-statale, spre o nouă fază, cu un puternic accent de unificare, prin
uniformizare și dezvoltare a pecetei naționale care avea să se împlinească în primul
deceniu post 1918. În același context al necesității de adaptare a progresului juridic la
realitățile și nevoile societății românești, în anul universitar 1907/1908 la Facultatea
de Drept din București s-au introdus cursurile doctorale. Pe lângă faptul că o
asemenea evoluție dovedea că Facultatea și-a terminat „minoritatea” ei și trecea peste
„limita pe care o impunea numai organizarea cursurilor de licență”, actul exprima
saltul de la imitare, la afirmarea profilului propriu al învățământului superior juridic
românesc. „Dar s-a simțit unanim că exclusiva asimilare nu mai era suficientă decât
pentru formarea marei mase a funcționarilor, de orice fel, al căror oficiu este de a
întreține viața de stat; pe când pentru oficiul de progres or al acestei vieți, se cere o
preparație mai comprehensivă pe care nu o poate da decât instituția doctoratului”30.
6.1. Primele reevaluări unificator-identitare. Imediat după Marea Unire, în
contextul diversității și diferențelor legislative și doctrinelor astfel manifestate, primul
pas spre reunificarea juridică se impunea a fi, și a fost făcut, prin unitatea de
perspectivă teoretică, realizată pe calea unor lucrări de referință. Înfăptuite de generația
care avea să se exprime plenar creator în perioada interbelică, acestea purtau în sine și
un puternic conținut novator, exprimat deopotrivă în raportarea ideatică europeană,
valorificarea creatoare a tradițiilor și reflectarea corespunzătoare a realităților societății
românești. Tenta unificatoare era mai evidentă în privința dreptului penal teoretic.
Astfel, printr-o formulă originală de adaptare la un atare obiectiv, care să continue
opera de modernizare și întemeierea originală și să realizeze unificarea și unitatea de
abordare, s-a preluat lucrarea (manualul) din 1912–1913 a lui Tanoviceanu, care a fost
adusă la zi și completată cu particularitățile provinciilor alipite, ajungându-se la ediția a
doua a Tratatului de drept și procedură penală, revăzut și completat cu doctrină de
V. Dongoroz, referințe la legislațiunea din Bucovina și Ardeal de C. Chiseliță și
Șt. Laday și jurisprudență de E. Decusară, în cinci volume31.
În cap. I al lucrării sale Criminologia dialectică32 Petre Pandrea face o
interesantă analiză a „disensiunii teoretice” dinte cele două mari personalități
succesoare ale dreptului penal, culturii juridice și învățământului universitar deși, cel
puțin formal, acțiunea lor științifică s-a desfășurat într-o anumită continuitate. Schema
30

V. Ursianu, Raport asupra starei Facultății de Drept din București pe anul 1907–1908,
în rev. „Dreptul” din 11 ianuarie 1909; a se vedea și: M. Duțu, Inițierea studiilor doctorale la
Facultatea de Drept din București (1907–1908),în „Pandectele Române”, 2017, nr. 6.
31
Editura „Curierul Judiciar”, București, 1924–1927.
32
Fundația Regele Mihai I, București, 1945, p. 33 și urm., Cap. I „Metodologia penală română
sau controversa Tanoviceanu – Dongoroz”.

40

Mircea Duţu

24

de expunere a rămas aceeași. O continuare și o moștenire „în litera dar nu și în spiritul
ei”, între cei doi neexistând „punți de conciliere doctrinară”. A fost vorba de o
„controversă metodologică”, între metoda sociologică utilizată de Tanoviceanu „în
descifrarea și combaterea criminalității în România” și, respectiv, direcția formalistă și
metoda tehnico-juridică („procedural-grefierească”) a lui V. Dongoroz.
Direcția dezvoltată de discipol, chiar în completarea lucrării magistrului este cea a
„școlii liberal-iluministe și atomizant-raționalistă”, un ecou al stammlerianismului
german „trecut prin stâncile pustii și zgomotoase ale unei școli italienești: tehnicojuridicitatea lui Manzini și Rocco”33. Ea este considerată de Pandrea „un import
intelectual masiv de inaderență cu durerile și specificitățile noastre la doctrina penală
tehnicistă”, un impediment „al progreselor criminologice și penitenciare în țara noastră”.
Desigur, controversa între cele două mari figuri ale dreptului nostru penal nu
s-a exprimat sub forma unui duel științific ci, tacit, prin succesiunea temporală a
ideilor; direcția sociologică și realistă a lui Ioan Tanoviceanu și direcția formalistă,
tehnico-juridică a lui Vintilă Dongoroz exprimând nuanțe succesive ale doctrinei
penale româneşti.
Din punct de vedere formal această despărțire metodologică este și ea clar
exprimată. Dacă la Tanoviceanu partea generală a operei sale duce de la filozofie
(teorie) la dogmatica penală, întrucât „firește, nu se poate cere penalistului să facă
sociologie, filozofie, istorie etc., dar el este obligat să coordoneze studiul problemelor
de drept penal cu toate constatările culese de aceste științe, completând examenul
principiilor juridice cu tot ceea ce poate servi la adevărata înțelegere și elaborare a
acestor principii”34. Preluând sarcina adnotării doctrinare a Tratatului din 1924 și
rămânând consecvent metodei sale, V. Dongoroz a ținut să precizeze că „în tratatul de
față nu vom găsi decât un studiu dogmatic al teoriilor de drept penal și al legislațiunei
noastre penale pozitive. Aceasta nu trebuie însă să ne lase credința că studiul dreptului
penal, sau cu alte cuvinte, știința dreptului penal, se mărginește numai la studiul
dogmatic, tehnico-juridic al acestui drept”35.
Un comentator „de pe marginea” acestei dispute implicite conchidea sarcastic:
metoda lui Tanoviceanu „e bună pentru avocați și pentru infractori”, în timp ce cea a
lui Dongoroz „pentru uzul deformărilor profesionale ale magistraților”.
Lucrarea sa intitulată neutru Drept penal (București, 1939) avea să-i exprime
pe de-a-ntregul propria-i viziune „tehnicistă asupra materiei”, exprimând, totodată,
o nouă etapă „nu numai în domeniul dreptului penal, ci în întreg dreptul românesc”
(Șt. Todirașcu). Înscriind-se în noua „mișcare juridică românească contemporană”
era percepută de contemporani ca o „operă care este destinată să depășească în
semnificații, de orice natură, agitata și confuza clipă de față”36.
33

Idem, p. 35.
I. Tanoviceanu, Tratat, vol. I, 1924, op. cit., p. 248.
35
I. Tanoviceanu, Tratat, vol. II, 1924, op. cit., p. 247.
36
Șt. Todirașcu, recenzie, în „Analele Facultății de Drept din București”, 1939, nr. 2/3, p. 409.
34
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Urmând aceeași abordare, lucrarea din 1946 consolida și marca vârful unei
opere de etapă, care avea să fie întreruptă și preluată apoi, în noile condiții socialpolitice și economice, în deceniile 7 și 8 ale secolului al XX-lea.
Referitor la dreptul civil, pe lângă laborioasa operă a lui D. Alexandresco37
Explicațiunea…, fiind întregită (postum) cu Principiile dreptului civil român (în
patru volume, 1926) menite „a aduna la un loc, într-o ordine metodică (și ordinea
cea mai metodică mi s-a părut cea admisă de codul civil, cu care suntem deprinși)
maximele, aforismele, proverbele și regulile de drept cele mai cunoscut, române,
franceze, germane…”, este de remarcat sintetizatorul și complexul demers al lui
M. Cantacuzino38 exprimat în Elementele dreptului civil, considerată o „carte unică
printre lucrările de drept civil, căci niciodată nu s-a scris o sinteză a dreptului civil
atât de profundă și, în același timp, atât de concisă și clară, unde autorul să fi reușit
să exprime, sub o formă deosebit de cizelată, fructul îndelungatelor și
pătrunzătoarelor sale meditații”39. Astfel, marea trecere spre o doctrină românească
reprezentativă în materie avea să fie înfăptuită prin primul (și, de altfel, singurul
rămas complet și reprezentativ până acum!) Tratat de Drept civil, în trei volume,
de C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu și Al. Băicoianu (1928, cu mai multe ediții și
reeditare post 1989). Ca o recunoaștere a locului și rolului lor în dezvoltarea
doctrinei românești, ambele lucrări (tratate), de drept penal și, respectiv, de drept
civil, au fost distinse cu premiul statului „Gh. Asachi” de către Academia Română.
Rămân semnificative în acest sens aprecierile din Raportul de propunere de
premiere prezentat de acad. Andrei Rădulescu în fața supremului for academic în
1929, în privința lucrării de drept civil: „Acest tratat, ca și alte lucrări premiate în
ultimii ani, va proba că și în românește se pot scrie lucrări de seamă pe tărâmul
dreptului, va ajuta în creșterea încrederii în ceea ce se produce la noi și va îndruma
spre o mai bună prețuire a acestei producții în care se pot găsi deseori părți și idei
nu mai prejos de ale străinilor, dar pe care nu știm să le punem în lumina adevăratei
lor valori”.
Aceluiași obiectiv de a „încadra în viața societății româneşti codul civil” prin
larga contribuție a jurisprudenței și doctrinei juridice românești i se circumscrie și
lucrarea lui Constantin Hamangiu (1863–1932) Codul civil adnotat (cu colaborarea
lui N. Georgescu), publicat în 192540, inițial în patru volume, cărora li s-au adăugat
încă cinci, editate ulterior (1929–1934), care se completau cu trimiteri pertinente
jurisprudențial-doctrinale de drept comparat.
37

Tipografia Curții Regale, F. Gobl și Fiii ș.a.
Elementele dreptului civil, 1921; mai menționăm, de același autor, Despre libertățile
individuale și persoanele juridice, București, 1924; Idem, L’État et le concept de la personnalité, în
„Revue trimestrielle de droit civil”, 1924, p. 51–57; Idem, La vie – Le droit – La liberté, publicat la
4 ani după moartea sa în „Revue trimestrielle de droit civil”, 1929, p. 687–707.
39
Aurelian Ionașcu, La science du droit au cours du dernier siècle: Roumanie, în M. Rotondi
(coordonator), „La science du droit au cours du dernier siècle”, Padova, CEDAM, 1976, p. 576.
40
Editura Librăriei „Universala Alcaly&Co.”, București; lucrarea a fost distinsă cu premiul
statului „Gh. Asachi” al Academiei Române.
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Perspectiva utilitaristă, lucrarea fiind oficial declarată ca „instrument de
consultare zilnică a complicatelor probleme de drept ce ridică importanța materiei
Codului civil”, a fost depășită prin valențele efortului de adaptare creatoare la
contextul realităților românești, generate prin raportare la textele de inspirație a
Codului de la 1864 (codul civil francez și cel belgian) și concluziile lor doctrinaljurisprudențiale.
Odată atinse asemenea repere de evoluție asistăm la maturizarea deplină și
dezvoltarea creatoare a doctrinei românești, care avea să depășească, prin unele
contribuții, granițele țării, înscriindu-se în rândul celor vizând progresul universal
al științelor juridice.
6.2. Dezvoltări în diferitele ramuri ale dreptului. O puternică tendință de
modernizare și dezvoltare creatoare, în special în sensul adaptării legii la noile condiții
socio-economice, însoțită de înfiriparea unui veritabil dialog științific cu celelalte
culturi juridice, se manifestă în cadrul tuturor disciplinelor științifice juridice. Totodată,
dacă anterior era dominantă funcția de interpretare, mai ales tehnicistă, de a clasifica și
explica legea, doctrina își dezvoltă acum, în egală măsură, rolul de a formula propuneri
de lege ferenda, prin reflecții asupra mijloacelor de a ameliora dreptul, atunci când se
estimează necesar, influențând astfel formarea legislației41.
Astfel, în privința filosofiei dreptului, Mircea Djuvara (1886–1945), membru
corespondent al Academiei Române și profesor la Facultatea de Drept din București,
se distinge prin încercări de sinteză, având la bază o temeinică cunoaștere a filosofiei,
din care reține, cu deosebire pentru sistemul său, filosofia kantiană și, mai ales, pe
cea neokantiană. Subliniază importanța „experimentului” în drept și – adversar al
„pozitivismului juridic” – susține ideea unui drept rațional, care – spre deosebire de
dreptul natural – variază în loc și timp (Teoria generală a dreptului. Enciclopedia
juridică, 3 vol., București, 1930; Precis de filozofie juridică. Tezele fundamentale ale
unei filozofii juridice, fasc. 1, 1941), ocupându-se, totodată, și de problemele
generale privind dreptul internațional public (Le fondement de ľordre juridique
positif en droit international, Paris, 1939). Eugeniu A. Speranția (1888–1972),
profesor la Facultatea de Drept din Cluj, are meritul de a fi publicat mai multe lucrări
sintetice și sistematice de filosofie juridică dintre care reținem îndeosebi Introducere
în filozofia dreptului (Sibiu, 1944 și Cluj, 1946).
În ramurile dreptului constituțional și dreptului administrativ s-a pus un
accent deosebit pe realizarea unificării administrative și pe îmbunătățirea
organizării de stat, pe întărirea egalității sau pe cercetări de drept comparat. Astfel,
Paul Negulescu (1874–1946), membru de onoare al Academiei Române și profesor
de drept constituțional și administrativ la Facultatea de Drept din București, a
publicat apreciate cursuri și a fost inițiatorul cercetărilor în domeniul științei
administrative de stat (Curs de drept constituțional, București, 1927; Curs de
politică administrativă, București, 1930; Tratat de drept administrativ, 2 vol.,
41

Pentru o prezentare a lucrărilor științifice aferente perioadei, a se vedea și: Tr. Ionașcu, M. Duțu,
Istoria științelor juridice în România, Editura Academiei Române, București, 2014, p. 50–75.
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București, în ultima ediție, 1930–1934); îmbinând cercetarea științifică cu cea
aplicativă, a militat împotriva abuzului și incompetenței în administrația de stat; în
1928 a inițiat înființarea unui centru de documentare administrativă, transformat,
un an mai târziu, în școală de pregătire profesională administrativă. George
Alexianu (1897–1946), profesor de drept public la Universitatea din Cernăuți, s-a
remarcat ca un redutabil specialist în domeniu, prin originalul Curs de drept
constituțional (1932, 1937) și masivul Tratat de drept public, în 2 vol., publicat în
1942, în colaborare cu Paul Negulescu. Anibal Teodorescu, membru corespondent
al Academiei Române și profesor de drept administrativ la Facultatea de Drept din
București, a combătut practica actelor de guvernământ și a elaborat o importantă
lucrare asupra răspunderii puterii publice (Tratat de drept administrativ, 2 vol.,
București, 1929–1935). Constantin Rarincescu (1893–1945), profesor de drept
administrativ la Facultatea de Drept din București, a criticat practica decretelorlegi, insistând în lucrările sale asupra întăririi legalității și înlăturării arbitrarului
(Contenciosul administrativ român, București, 1936). Ion Vîntu (1901–1987),
profesor de drept public la Facultatea de Drept din București, cercetător științific și
director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române (1968–1972),
a publicat studii asupra responsabilității materiale, insistând asupra necesității de a
se realiza o răspundere politică efectivă pentru angajarea statului în acțiuni
potrivnice intereselor poporului (cum ar fi, declararea unui război de agresiune
etc.), a făcut pentru prima dată remarcabile cercetări de drept public comparat
(Introducere la cursul de drept public comparat, București, 1944). Victor Onișor,
profesor la Facultatea de Drept din Cluj, a publicat un valoros Tratat de drept
administrativ (ed. 2-a, București, 1930), un loc precumpănitor în cercetările sale
ocupând și studiul de istoria vechiului drept în Transilvania (Legile grănicerești
năsăudene, Bistrița, 1950). Erast Diti Tarangul, profesor la facultățile de drept din
Cernăuți și Cluj, a reflectat, în numeroase studii de drept administrativ, concepția
statului de drept și apărarea legalității (Tratat de drept administrativ român,
Cernăuți, 1944).
Progrese însemnate s-au realizat în cercetarea științifică din ramura dreptului
civil, publicându-se lucrări de înaltă valoare, precum și studii de practică judiciară și de
drept civil comparat, și anume: Ștefan Laday, președinte de secție la Consiliul
Legislativ, a studiat de pe poziții științifice cauza criminalității la minori; are, de
asemenea, o contribuție însemnată cu privire la aplicarea legislației civile în
Transilvania înainte de unificare (Codul civil austriac în vigoare în Ardeal și completat
cu legile modificatoare și jurisprudență, 3 vol., Cluj, 1924–1928); Camil Negrea,
profesor la Facultatea de Drept din Cluj, reputat cunoscător al dreptului civil aplicat în
Transilvania, a avut un rol important în opera de unificare legislativă (Drept civil al
ținuturilor ardelene și ungurene în comparațiune cu dreptul civil român, 3 vol., Cluj,
1920–1930); Alexandru Cerban, profesor de drept civil la Facultatea de Drept din
București, a făcut studii interesante cuprinzând prelucrarea teoretică a practicii judiciare
sau întemeindu-se pe aceasta; Traian Ionașcu, profesor de drept civil la facultățile de
drept din Cernăuți, Iași și București și profesor invitat la facultățile de drept franceze
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din Lyon, Nancy și Lille, în 1931, a publicat remarcabile lucrări și studii originale de
drept civil, des citate și în străinătate (L’évolution de la notion de cause dans les
conventions à titre onéreux. Etude de la doctrine et de l’extension de la notion de cause
en jurisprudence, Paris, 1923; Les récentes destinées de la théorie de la cause dans les
obligations; De la volonté dans la formation des contrats; Les associations et les
fondations en droit civil roumain; Eléments de droit civil roumain; Des libéralités en
France et en Roumanie; De la possession et de l’usucapion en France et en Roumanie;
Le Conseil législatif en Roumanie și Chroniques de législation roumaine, publicate în
„Revue trimestrielle de droit civil”, Paris, între 1923–1939, precum și aprofundate
studii și cursuri universitate de drept civil, în limba română, printre care un loc deosebit
îl deține ampla lucrare Ideea de aparență și rolul ei în dreptul civil, București, 1942).
Dintre elementele progresiste ale operei sale sunt de subliniat, îndeosebi, demonstrarea
ipocriziei legii române din 1932 pentru pretinsa suprimare a incapacității femeii
măritate și contribuția la teoria realității persoanelor juridice, ca și la lărgirea
conținutului noțiunii de cauză a obligațiilor civile; Eugen A. Barasch a publicat
adâncite studii de drept civil, singur sau în colaborare (Dol et cause; Chose jugée et
état civil; La conception moderne de la cause dans l’avant-projet du code civil);
Aurelian Ionașcu, profesor de drept civil la Facultatea de Drept din Cluj, a făcut cursuri
și cercetări de drept civil, printre care menționăm lucrarea privind proprietatea
(La copropriété d’un bien, Paris, 1930); G.N. Luțescu a publicat un cuprinzător curs de
Teoria generală a drepturilor reale. Teoria patrimoniului. Clasificarea bunurilor.
Drepturile reale principale (1947). Constantin Hamangiu, Ion Rosseti-Bălănescu și
Alexandru Băicoianu au publicat un documentat și reprezentativ Tratat de drept civil
român (București, 1928, 1946, 1998, 3 vol.).
În ramura procedurii civile s-au remarcat: Eugen Herovanu, profesor la
facultățile de drept din Iași și București, care relevă o concepție sprijinită pe elemente
materialiste, explicând izvoarele dreptului în condițiile concrete ale societății.
A promovat în valoroasele sale lucrări idei progresiste și a condamnat cu hotărâre
politica rasistă (Principiile procedurii juridice, București, 1932); Petre Vasilescu,
profesor la facultățile de drept din Cernăuți, Iași și București, a făcut cercetări
științifice larg documentate de drept comparat și practică judiciară (Tratat teoretic și
practic de procedură civilă, București, 1938–1943, 4 vol.). Semnalăm, de asemenea,
contribuțiile valoroase ale profesorului Victor Cădere, de la Facultatea de Drept din
Cluj, autorul unui tratat de procedură civilă de largă circulație.
În domeniul dreptului comercial s-au evidențiat: Max Hacman, profesor la
facultățile de drept din Cernăuți și din București, a făcut aprofundate cercetări de drept
comercial comparat (Drept comercial comparat, 2 vol., 1930–1932); Dumitru
Găleșescu-Pyk, profesor la facultățile de drept din Cernăuți și București, este cunoscut
îndeosebi prin lucrările sale de drept bancar și de relații comerciale internaționale
(Cambia și biletul la ordin, 2 vol., București, 1939–1947); Constantin Stoianovici a
continuat opera lui Toma Stelian, al cărui colaborator a fost, publicând studii
interesante de drept comercial, îndeosebi în materia societăților și a contului curent;
Mihail Ghelmegeanu a făcut cercetări adâncite asupra efectelor de comerț.
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În privința dreptului penal, alături de Vintilă Dongoroz și Vespasian V. Pella,
Traian Pop (1885–1960), membru de onoare al Academiei Române și profesor la
Facultatea de Drept din Cluj, a publicat importante lucrări în materie cu ample
referiri la dreptul comparat, contribuind la dezvoltarea acestei științe prin analiza
riguroasă făcută diferitelor instituții de drept penal (Drept penal, 3 vol., OrăștieCluj, 1921–1924).
În domeniul dreptului internațional privat și al dreptului internațional public
îi menționăm pe: Demetru Negulescu (1875–1950), profesor la Facultatea de Drept
din București și judecător la Curtea Permanentă de Justiție Internațională de la
Haga, a scris interesante studii de specialitate, îndeosebi în problema jurisdicțiilor
internaționale; Mihail Eliescu (1893–1977), profesor la facultățile de drept din Iași
și București, a făcut teoretizarea originală, cuprinzătoare, nu numai la noi,
a conflictelor de legi interprovinciale (Essai sur les conflits des lois dans l’espace
sans conflit de souveraineté, Paris, 1925), învederând felul în care se aplică în acest
domeniu dreptul internațional privat; Iorgu Radu (1886–?), profesor la Facultatea
de Drept din Cluj, cercetător conștiincios al instituțiilor dreptului internațional
privat, a înfățișat o concepție proprie, cu caracter eclectic, caracterizată prin
combaterea tendințelor universaliste (Știința și tehnica dreptului internațional
privat, 2 vol., Cluj); Nicolae Dașcovici, profesor la facultățile de drept din Iași și
București, autor al unor apreciate cursuri și lucrări de drept internațional public
(Marea noastră sau regimul strâmtorilor, Iași, 1937); George Sofronie, profesor la
Facultatea de Drept din Cluj, a scris documentate lucrări de drept internațional
public, ocupându-se îndeosebi de cercetarea principiului naționalităților în dreptul
internațional public (Protecțiunea minorităților de rasă, de limbă și de religie sub
regimul societății Națiunilor, Oradea, 1930).
În domeniul dreptului roman: Constantin Stoicescu (1881–1944), membru
corespondent al Academiei Române și profesor la Facultatea de Drept din
București, a publicat un curs sistematic și orientativ pentru studenți; George
Dumitriu, profesor la Facultatea de Drept din București, a publicat numeroase
studii și cercetări originale. În fine, Matei Nicolau (1904–1938) – romanist și
totodată eminent filolog clasic – a făcut cercetări erudite și aprofundate asupra unor
instituții ale dreptului roman (Causa liberalis. Étude historique et comparative du
procès de liberté dans les législation anciennes, Paris, 1932), publicând și un prim
volum dintr-un manual de drept roman.
În ceea ce privește istoria dreptului românesc, remarcăm, mai întâi,
contribuțiile lui S. G. Longinescu (1865–1931) prin Istoria dreptului românesc din
vremurile cele mai vechi și până astăzi (1908), urmate de cele ale lui Ioan Peretz,
profesor la Universitatea din București, care, pe lângă un meritoriu curs universitar
în materie, s-a preocupat și de influența bizantină asupra vechiului nostru drept,
și de cele ale lui Ștefan Berechet, profesor la Universitatea din Iași, care s-a
evidențiat printr-o Schiță de istorie a legilor vechi românești. 1632–1866 (1928).
Andrei Rădulescu (1880–1959), membru și președinte al Academiei Române
(1946–1948) și profesor universitar, a publicat numeroase studii privitoare la
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romanitatea dreptului românesc (Romanitatea dreptului nostru, București, 1939) și
la unele instituții juridice vechi. George Fotino, membru corespondent al
Academiei Române și profesor la Facultatea de Drept din București, a expus
interpretări originale cu privire la proprietatea feudală din țările române, precum și
la originile iliro-tracice ale unor vechi obiceiuri și instituții juridice românești.
Istoria vechiului drept transilvănean și-a găsit un loc precumpănitor în opera
lui V. Onișor (1874–1932), profesor la Universitatea din Cluj.
Tot aici trebuie amintită contribuția pe care a adus-o în domeniul științei juridice
profesorul Mina Minovici (1858–1933), întemeietorul școlii române de medicină
judiciară, autorul vastului Tratat complet de medicină legală (1928–1930).
Tot în perioada interbelică apar și primele lucrări reprezentative privind istoria
instituțiilor judiciare românești și a profesiilor juridice reprezentative. Remarcăm, mai
întâi, cele două studii ale acad. Andrei Rădulescu consacrate istoriei instanței supreme:
Cercetări privitoare la înființarea Curții de Casație a României (Memoriile Academiei
Române, Secția istorică, 1933) și Din trecutul de 80 de ani al Curții de Casație
(Analele Academiei Române, 1943). Referitor la trecutul profesiei de avocat,
remarcăm primul volum (până la 1880) al Istoriei avocaturii în Moldova (1938) de
Gh. Ungureanu, lucrarea Avocatul de eri și de astăzi (1934) de J. MoscoviciMărgineanu sau Istoria Baroului Dolj de la 1864–1928 (Craiova, 1928) de G. M.
Demetrescu. De menționat că vol. I Statul, al monumentalei Enciclopedii a României
(coordonată de prof. D. Gusti) din 1938 cuprindea și două capitole (secțiuni)
consistente consacrate Organizării judecătorești în România (elaborat de I.C. Filitti,
Eug. Decusară și Al. Costin) și, respectiv, Baroului românesc (de I.V. Gruia).
Un remarcabil progres a realizat știința juridică prin operele savanților de
reputație mondială Nicolae Titulescu și Vespasian V. Pella, care au avut o contribuție
substanțială, atât pe planul gândirii, cât și pe acela al strădaniilor pentru așezarea
relațiilor internaționale pe principii care să asigure pacea și securitatea popoarelor, de
combatere a politicii agresive și de eliminare a războiului din viața internațională.
În intervențiile și declarațiile sale în cadrul Ligii Națiunilor – al cărei președinte a
fost ales de două ori consecutiv – în calitate de ministru al afacerilor externe și de
diplomat, Nicolae Titulescu (1882–1941), membru al Academiei Române și profesor
de drept civil la Facultatea de Drept din București, s-a afirmat ca un susținător de
prestigiu al principiilor de drept internațional destinate să asigure pacea și securitatea
colectivă în Europa. În domeniul dreptului civil, Nicolae Titulescu a insistat cu
deosebire asupra caracterului social al dreptului, subliniind că „renovația și adevărata
îndrumare a științelor juridice nu va data, pentru binele comun, decât din ziua în care
se vor pătrunde toți că sub abstracțiunea legilor se mișcă oameni și a-i sacrifica din
exces de logică, înseamnă a zice că omul e făcut pentru lege, iar nu legea pentru om,
ceea ce este o absurditate”. Principalele lucrări de drept civil ale lui N. Titulescu sunt:
Essai d’une théorie générale des droits éventuels, 1907; Curs privitor la împărțeala
moștenirilor (f.a.); Observațiuni asupra reorganizării facultăților de drept; o lecție
de deschidere (în „Curierul judiciar”, 1907, nr. 12.
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Vespasian V. Pella (1897–1952), membru corespondent al Academiei Române,
profesor de drept penal la facultățile de drept din Iași și București, fost președinte al
Asociației Internaționale de Drept Penal (1946–1952), propus pentru acordarea
Premiului Nobel pentru Pace în 1926, este considerat fondatorul dreptului
internațional penal, promotor al unificării dreptului penal și, respectiv, artizan
important al unei jurisdicții penale internaționale cu caracter permanent. Lucrările
sale sunt studii de bază în cercetările din acest domeniu (La criminalité collective des
États et le droit pénal de ľavenir, București, 1925; La coopération des États dans la
lutte contre le faux monnayage, Paris, 1926; La répression de la piraterie, Paris,
1928; La répression des crimes contre la personnalité de ľ État, Paris 931;
La protection de la paix par le droit interne, Paris, 1933; La guerre crime et les
criminels de guerre, Genève – Paris 1946; Mémorandum concernant le projet de
code répressif des crimes contre la paix et la sécurité de ľhumanité – depus la
Secretariatul O.N.U., 1950).
La nivelul învățământului juridic superior, după introducerea doctoratului
(anul universitar 1907/1908), asistăm, mai ales în deceniul patru al veacului trecut,
la accentuarea funcției de cercetare științifică a universității, mai ales pe calea
„institutelor” pe mari ramuri de drept (de drept privat, drept public, drept
administrativ, enciclopedia și filosofia dreptului, de finanțe și statistică ș.a.) care,
sub coordonarea unor profesori de prestigiu în materie, reuneau studenți eminenți și
tinere cadre didactice pentru desfășurarea de investigații pe teme prioritare și de
actualitate.
7. Reflecția juridică românească văzută din străinătate. Pe lângă progresul
evident în dezvoltarea sa propriu-zisă, are loc și o sporire a vizibilității internaționale
a reflecției juridice românești, prin prezența și aprecierile exprimate în lucrările de
drept comparat. Desigur, acest lucru a avut loc și în condițiile în care reprezentanții
dreptului românesc iau parte, din ce în ce mai activ, la lucrările asociațiilor științifice
și organizațiilor profesionale internaționale, conferințelor și congreselor de profil.
Marele gânditor italian Giorgio del Vecchio (1878–1970) își începea paragraful
dedicat țării noastre, din capitolul special consacrat „încercărilor de filozofie juridică
din toate statele civilizate” al celebrei sale lucrări Lezioni di Filosofia del Diritto (ediția
a 3-a, 1935), printr-o apreciere cu valoare generală, definitorie: „În România
începuturile Filosofiei Dreptului coincid cu deșteptarea sentimentului național unitar,
întemeiat pe ideea originii romane a națiunii”, idee din care s-a inspirat apoi și „prima
codificare a dreptului privat, împlinită deosebit în Muntenia și în Moldova la începutul
sec. XIX… o asemenea codificare a fost preluată sub formă de unificare și după unirea
din 1859…” În același registru al esențelor este și lista personalităților arondate
cu preocupări în acest domeniu. Ea începe cu „cronicarii” secolelor XVII și XVIII,
dintre care unii „au fost adevărați filosofi ai dreptului public”, continuă cu jurisconsulții
premoderni, precum C. Flechtenmacher, se împlinește în contextul istoricei opere
de statornicire a bazelor juridice ale statului român modern, aferentă răstimpului
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1859–1866, cu nume precum cele ale lui Constantin Bosianu și V. Boerescu, dar și
cu reprezentantul eminent al „perioadei de reînviere națională” Simion Bărnuțiu,
ori modernizează pe deplin în perioada următoare prin figurile lui Titu Maiorescu
și ale discipolilor săi: P.P. Negulescu, I. Petrovici ori Șt. Zeletin, fără a se ignora
„foarte marea influență” exercitată asupra culturii române moderne de „marele istoric
Nicolae Iorga”.
Cu „contribuții importante” date pentru filozofia dreptului sunt menționați:
P. Missir, „cu o tendință pozitivistă”, G.G. Mironescu „de asemenea cu o orientare
pozitivistă, vecină cu cea a rusului Kor Kunow”, și „mai presus de toți M. Djuvara,
care prin vastitatea și acuitatea încercărilor sale trebuie să fie recunoscut, în câmpul
filozofiei juridice, nu numai drept cel mai mare gânditor comun, dar și ca unul
dintre cei mai mari gânditori contemporani care „idealist critic format pe baze
neokantiene, se depărtează totuși de formalismul neokantian printr-o analiză
profundă și originală a realității dreptului viu”.
Printre „autorii mai recenți în materie”, evident ai deceniului patru ai veacului
trecut, sunt invocați: A. Vălimărescu, R. Goruneanu, V. Veniamin și O. Ionescu.
O interesantă precizare găsim în privința juriștilor preocupați în principal de
dogmatică, dar care au ajuns la o reflecție teoretică și din perspectiva diviziunii
tradiționale fundamentale a dreptului. Astfel, marele gânditor italian de reputație
internațională considera că, în câmpul dreptului privat „s-au ridicat la vederi
filozofice”: G. Danielopol, M Cantacuzino, E. Antonescu, A. Rădulescu, Traian
Ionașcu și A. Angelescu, menționând și operele lor reprezentative în acest context.
În câmpul dreptului public, pe lângă cei arătați anterior se bucură de menționarea lui
Del Vecchio: C. Dissescu, C. Stere, Paul Negulescu, Anibal Teodorescu, R. Boilă și
(penalistul) V.V. Pella. Găsim aici o evaluare și o relevare a valorilor părții, poate
cea mai consistentă de până acum, a istoriei științei juridice românești. Dintru început
se cuvine precizat că ceea ce a înțeles să invoce ca reper pentru desemnările
respective sub sintagma „filosofia dreptului” era, mai degrabă, un surplus de
abordare, una teoretică față de obișnuita preocupare pur tehnică de interpretare și
explicare a semnificațiilor textului de lege.
Din această perspectivă, schimbând ceea ce e de schimbat, se cuvine efectuată
analiza și asupra ceea ce a urmat momentului la care s-a oprit evaluarea gânditorului
italian și până în prezent.
Interesante sunt și observațiile unui alt specialist străin în materie, al
timpului, germanul dr. Wilhelm Sauer (în Rechts-und Staatsphilosophie, 1936,
respectiv paragraful consacrat României). Constatând că „Țara este latină încă de
pe vremea lui Traian și, deoarece nu și-a constituit unitatea politică decât în 1859,
prin unirea Munteniei și a Moldovei, și-a îndreptat privirile pentru educație și
cultură, în lipsa unei tradițiuni mai vechi, înspre vestul Europei și în special înspre
Franța, luând din această țară dreptul civil și penal, precum și dreptul public și
concepția generală despre drept”, se concluziona: „Știința juridică română
întrebuințează astfel, cu multă distincțiune, literatura și metodele occidentale, în
special cele franceze”.
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Din această perspectivă istorico-contextuală „filozofia dreptului românesc” era
caracterizată „atât în distincțiunile sale, cât și în cuprinsul său esențial”, ca una
întemeiată pe un drept rațional, cu un fundament sociologic și cu o tendință socialfilosofică, observând și „tendințe spre o teorie a valorilor, la fel ca în concepțiile noi
germane”. Din cauza situației concrete – preocuparea predominantă de unificare
legislativă – abordările teoretice sunt preponderent pozitiviste, lăsându-se pe planul
al doilea interesul pur științific, manifestat, totuși, prin eseuri și lucrări precum cele ale
lui Mircea Djuvara, remarcat pentru un „sistem rațional, bine închegat, cunoscut
în străinătate”. Sunt enumerați apoi, printre personalitățile domeniului: D. Gusti,
A. Rădulescu, P. Negulescu, A. Teodorescu sau Gh. Alexianu pentru dreptul public ș.a.
8. Contribuții la știința juridică mondială. După Marea Unire și în contextul
avântului creației naționale avem în perioada interbelică și primele contribuții
româneşti la dezvoltarea științei juridice la nivel internațional. Este vorba de cele
datorate unor personalități precum Vespasian V. Pella și Paul Negulescu. Într-adevăr,
V.V. Pella (1897–1952) este unanim recunoscut la nivel mondial ca fondatorul
dreptului internațional, promotorul unificării dreptului penal și inițiatorul creării unei
jurisdicții penale internaționale, care avea să se îndeplinească în urmă cu două
decenii prin înființare Curții Penale Internaționale (CPI).
Ideile sale sunt apreciate așa cum se cuvine și își păstrează pe deplin
actualitatea, prestigioși autori de astăzi, precum cei ai ultimului tratat francez de
drept internațional penal (H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet, Droit international
pénal, deuxième édition révisée, Ed. A. Pedone, Paris, 2012) apreciind că:
„Penalist, profesor la Universitatea din București, deputat, V.V. Pella apărea ca
partizanul cel mai determinant al formării unei discipline noi a dreptului penal
internațional și ca principalul său partizan. El va dezvolta propunerile sale într-o
operă majoră, La criminalité collective des États et le droit pénal de l’avenir
(1925), precum și în alte numeroase contribuții” (p. 23).
Sub egida Asociației Internaționale de Drept Penal (AIDP) va elabora și
publica, în 1935, anteproiectul unui Cod represiv mondial.
Paul Negulescu (1874–1946) este general acceptat și recunoscut ca unul
dintre precursorii conceptului contemporan al dreptului administrativ global
(Global Administrative Law) care, în perioada interbelică, a dezvoltat teoria
administrației publice internaționale și a regimului său juridic specific. În cursul
ținut în 1935 la Academia de Drept Internațional de la Haga, Principes du droit
international administratif, a justificat nevoia dezvoltării unei administrații
internaționale și generării unui drept internațional administrativ. Aceste idei au fost
valorificate în contextul actualei mondializări prin proiectul (conceptul) global
administrative law, ca un răspuns la noile date ale guvernanței internaționale.
Importante sunt, în aceeași perioadă, contribuțiile aduse la dezvoltarea teoriei
și practicii diplomației internaționale de Nicolae Titulescu (1882–1941) prin
concepte precum: diplomația păcii, securitatea colectivă a statelor, organizarea
păcii etc. și în activitatea Ligii Națiunilor.
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Prin asemenea contribuții, dreptul românesc a trecut de la starea de doctrină
la stadiul de știință juridică recunoscută internațional.
9. Dreptul și juriștii în Academia Română. Tot după Primul Război Mondial
reprezentanții dreptului și operele lor intră cu adevărat în rândurile membrilor
Academiei Române și, respectiv, în atenția acestora. Într-adevăr, dacă până atunci în
supremul for academic au activat numeroși juriști cu pregătire universitară pentru
opere în alte domenii ale creației, odată cu alegerea lui Andrei Rădulescu (1919,
1920) și, mai ales, ca urmare a preocupărilor acestuia, au fost primiți ca membri
corespondenți sau de onoare o serie de juriști eminenți. Odată cu modificarea
Statutului Academiei Române, din 1935, dreptul și-a găsit locul în cadrul secției de
științe sociale, iar primul ales în acest context, ca membru activ, la 28 mai 1935,
a fost Nicolae Titulescu, „unul dintre cei mai distinși juriști ai nației”42.
Ca o expresie a recunoașterii academice a științelor juridice au fost create și
primele premii speciale, acordate pentru opere științifice de drept, respectiv:
„C. Hamangiu” (instituit în 1934, conferit din 1939) acordat „pentru o lucrare
juridică de filozofie sau de doctrină a dreptului român, de preferință cu subiectul
din vechiul drept românesc public și privat” și „Gh. Vernescu” (stabilit în 1936,
urma a fi decernat din 1937). Totodată, în 1936, din fondul Vernescu, s-a creat și o
bursă, cu aceeași denumire, „pentru obținerea titlului de doctor în drept pentru
cercetări speciale în ramura dreptului” și premiul „Nicolae Titulescu” „de drept
internațional pentru lucrări scrise”.
10. Structurile consultative oficiale. În dezvoltarea juridică a României
moderne, în general, și cea aferentă ultimilor 100 de ani, în special, un rol deosebit a
revenit structurilor savante înalt specializate, învestite cu misiunea de consultare
oficială în elaborarea, interpretarea și aplicarea legii. Fie că a fost vorba de Consiliul
de Stat (1864–1866), Consiliul Legislativ (1926–1948), Institutul de Cercetări
Juridice (1954–1971) și din nou Consiliul Legislativ (1971–1989; 1993–prezent),
reunind adeseori elita specialiștilor în materie, acestea s-au implicat major în marile
opere de codificare și de elaborare a marilor legi, în frunte cu cea fundamentală.
Cu precădere în realizarea operei de unificare legislativă și de elaborare a noilor
coduri (din domeniile penal, civil și comercial), în perioada interbelică personalitățile
științifice implicate au răspuns din plin postulatului lui Savigny deopotrivă de a
reprezenta competența științifică și de a exprima „conștiința poporului”, idealurile
sale împlinite de unificare și dezvoltare unitară.
42

Până în 1948, la recomandarea și cu susținerea acad. Andrei Rădulescu, au fost aleși din
rândurile juriștilor: 2 membri activi (N. Titulescu în 1935, și Al. Costin în 1948) și 9 membri
corespondenți (I. Ionescu-Dolj, V. Erbiceanu, V. Dongoroz, C. Stoicescu, M. Djuvara, A. Teodorescu,
V.V. Pella, G. Fotino și N. Dașcovici). Lista membrilor onorifici este mai bogată prin nume precum:
C. Hamangiu, V. Romniceanu, C. Buzdugan, O. Nicolescu ș.a., iar dintre străini: R. Poincaré,
V. Scialoja, P. Collinet, G. Del Vecchio, H. Capitant, F. Geny, L. Josserand etc.
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Lucrările lor, înfăptuite sub semnul științei juridice, s-au dovedit suficient de
cuprinzătoare și potrivit întocmite, așa încât să permită distincția între voința legii
și dorința legiuitorului, lăsând spațiu suficient și pentru interpretarea celui chemat
să o aplice. Mai mult decât atât, multe prevederi ale celor cinci coduri ale
deceniului patru al veacului trecut – dintre care numai două au intrat în vigoare,
respectiv cel penal și cel de procedură penală – și-au dovedit viabilitatea și
adaptabilitatea pentru societatea românească astfel încât, peste o jumătate de secol
de la elaborarea și adoptarea lor, cum a fost cazul, de exemplu, al celor privind
societățile comerciale, să fie preluate și să devină dispoziții legale în vigoare!
Dacă propuneri efective vizând înființarea unui Consiliu Legislativ au apărut
încă din 1885 (din partea lui E. Stătescu) și 1897 (din partea lui Gh. Palladi), un
atare proiect avea să se împlinească abia prin legea din 26 februarie 1925. De la
începuturile sale, specialiștii au trebuit să releve faptul că, datorită naturii sale
juridice, rolului conferit în viața statului, coordonării activității sale cu a altor foruri
juridice din țară și străinătate, Consiliul Legislativ nu reprezenta un „simplu organ
de tehnică legislativă”, ci îndeplinea și o importantă funcție de cercetare științifică.
Într-adevăr, printr-o serie de atribuții conferite de legea sa organică [art. 3
lit. a), b), e) și f)] și mai ales prin activitatea sa concretă, primul Consiliu Legislativ
a îndeplinit și o importantă misiune științifică, constând în a sesiza toate lipsurile
legislației, toate situațiile sociale care cereau noi forme juridice, acestea fiind
semnalate puterii legiuitoare și celei executive. Așadar, o activitate de cercetare
științifică, urmată și completată cu traducerea rezultatelor sale în proiecte de norme
juridice43 . Ea se distingea astfel de acțiunea facultăților de drept, care aveau o
menire pur teoretică, de activitatea instanțelor judecătorești și a barourilor, care
implica punerea în aplicare a legii, de inițiativa guvernamentală sau parlamentară.
Așa fiind, „Misiunea științifică a Consiliului Legislativ are a lua câte ceva din
fiecare din aceste manifestări, făcând să apară o nouă formă de activitate științifică
juridică proprie țării noastre”44. Pentru a se ajunge la o asemenea concluzie se avea
în vedere, mai întâi, faptul de principiu că adevărata tehnică legislativă, pentru a
asigura eficacitatea și validitatea legii, trebuie să țină seama de oportunitatea
acesteia și de politica – în sensul sociologic și științific – care o impune. Urma apoi
marea operă pe care Consiliul Legislativ era chemat să o realizeze prin alcătuirea
proiectelor codurilor Carol al II-lea: penal, civil, comercial, cu procedurile lor, care
nu implica un simplu rol tehnic, ci presupunea cercetarea fenomenelor sociale, a
cauzelor care le provoacă și formele sub care apar și se exprimă în procesul de
recodificare. Or, în această activitate preponderentă devenea misiunea științifică,
cea tehnică ocupând un rol secund, subsecvent, de formalizare. De altfel, în
întreaga sa operă de realizare a unificării legislative, de elaborare de anteproiecte
legislative, de sistematizare a reglementărilor juridice, ca și în amplul proces de
43
Oct. Ionescu, Opera Consiliului Legislativ față de știința și tehnica dreptului, Institutul de
Arte Grafice „Luceafărul", București, 1936, p. 9–10.
44
Ibidem, p. 11.
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recodificare aferent, mai ales, deceniului patru al veacului trecut, bucurându-se de
aportul unor personalități remarcabile ale științei dreptului românesc, primul
Consiliu Legislativ (desființat de regimul comunist, după cel de-Al Doilea Război
Mondial) nu a reprezentat o simplă instituție de tehnică legislativă, ci a îndeplinit și
un semnificativ rol științific. Opera acestui consiliu apare ca o veritabilă sinteză a
activității juridice doctrinare, a celei jurisprudențiale și a studiului fenomenelor
sociale aferente.
11. Asociațiile profesional-științifice. Este perioada în care asistăm la o
adevărată „explozie” a asociațiilor profesional-științifice care au contribuit în mod
substanțial la dezvoltarea doctrinei juridice și promovarea relațiilor științifice în
domeniul dreptului.
Dintre asociații menționăm, în primul rând, Societatea de legislație comparată
creată în 1923, care a jucat un rol important pentru emulația cercetării dreptului
comparat, Institutul de Științe Administrative al României, înființat în 1925, din
inițiativa profesorului Paul Negulescu, cu scopul de a efectua cercetări științifice în
domeniul administrației de stat și de a contribui la îmbunătățirea activității organelor
administrative, precum și Institutul de Drept și Economie Agrară. Activități științifice
reprezentative au desfășurat și grupurile românești ale unor structuri internaționale,
precum cel al Asociației Internaționale de Drept Penal (AIDP, 1924, Paris), Institutului
Internațional de Finanțe Publice, Academiei Internaționale de Drept Comparat ș.a.,
și au organizat evenimente științifice internaționale (precum cel de al 2-lea Congres
internațional de drept penal, desfășurat la București în octombrie 1929). O prezență
științifică românească remarcabilă se înregistrează în cadrul Academiei de Drept
Internațional de la Haga, la crearea căreia se află și o importantă contribuție
românească. Ea începe prin cursul lui V.V. Pella din 1926 cu tema La répression de la
piraterie urmat de un altul susținut în 1930, tot de acesta, având ca subiect La
répression des crimes contre la personnalité de l’État. I-au urmat, în perioada
interbelică: Paul Negulescu, cu Principes du droit international administratif (1935),
Demetru Negulescu, care a abordat tema L’évolution de la procédure des avis
consultatifs de la Cour permanente de Justice internationale (1936), și Mircea
Djuvara, care s-a referit la Le fondement de l’ordre juridique positif en droit
international (1938). După cel de-Al Doilea Război Mondial, în condițiile „cortinei de
fier”, prezența românească în cadrul ADI s-a redus mai ales la participarea sporadică a
cursanților, iar în privința susținerii cursurilor, la cel al prof. Grigore Geamănu, Théorie
et pratique des négociations en droit international (1980); în același sens mai poate fi
menționat și cursul profesorului canadian de origine română N. Mateesco-Matte,
Aerospace Law, Telecommunication Satellites (1980). Nu în ultimul rând, se cuvine a
menționa și încercarea de creare a unui for special de consacrare în domeniu sub forma
Institutului (Academiei) de Științe Morale și Politice. Creată mai întâi ca Institut
(asociație de drept privat) și devenită Academia de Științe Morale și Politice (în baza
unui decret-lege din 20 noiembrie 1940), „pentru a contribui la progresul cercetărilor
științifice în domeniul dreptului, economiei și în general al științelor sociale”, a reunit
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personalități reprezentative ale domeniului, profesori de la toate universitățile
românești, înalți magistrați și publiciști reputați. Organizată în 6 secții – de drept
internațional și comparat, de științe politice, economice și financiare, de drept roman și
istoria dreptului, de sociologie și filozofie a dreptului, de drept public și drept privat –,
Academia a acționat în multiple planuri – comunicări, publicații, conferințe ș.a. – „dar
cu un singur obiectiv și anume cercetarea obiectivă și senină în slujba exclusivă a
adevărului științific”. În cei numai 6 ani cât a funcționat efectiv, ASMP reușise să se
impună în viața internă și internațională ca un autentic for de știință și cultură juridică,
așa cum rezultă din activitatea consacrată în Buletinul periodic, Memoriile secțiilor sau
discursurile de recepție. Unul dintre proiectele majore asumate de Academie, rămas din
păcate la acest stadiu, este acela de „punere în lucru al unui Dicționar al științelor
morale, o operă care „întreprinsă de Academia noastră ar însemna un pas decisiv
pentru progresul științelor morale în România și ar constitui unul dintre cele mai
puternice temeiuri pentru viața și viitorul așezământului nostru”.
12. Revistele juridice. Revistele, presa de specialitate în general, au
reprezentat un vector important de exprimare și difuzare a doctrinei și culturii
juridice. Pe lângă „tradiționalele” „Dreptul” și „Curierul Judiciar”, cu caracter
generalist, care și-au continuat apariția, au fost editate altele noi, cunoscându-se o
anumită specializare pe materiile principale.
Dintre publicațiile periodice, menționăm: „Revista de drept public” (condusă
de Paul Negulescu și apoi de I. Vântu), editată în limbile română și franceză, care
cuprindea studii de specialitate, anchete și cercetări; „Revista de drept privat”, în
română și franceză; „Revista de drept comercial” (condusă de Anton Chemale),
revistă de doctrină și jurisprudență în ramura dreptului comercial; revistele
„Pandectele Române”, repertoriu lunar jurisprudență, doctrină și legislație, precum și
„Pandectele săptămânale”, revistă de jurisprudență și doctrină, ambele fondate de
C. Hamangiu, consilier la Curtea de Casație. La sfârșitul deceniului patru al veacului
trecut apar „Analele Facultății de Drept din București” (1939), cu un pronunțat
caracter teoretic și de o înaltă ținută universitară, „Analele Facultății de Drept din
Cluj” (1939), „Arhiva de drept public” (1939, director C.C. Angelescu), „Cercetări
Juridice” (1941, director R. Goruneanu), „Forme” (revistă de procedură judiciară și
probleme generale, fondată în 1939 de Eugen Herovanu) ș.a. Un loc aparte în
peisajul publicisticii juridice românești interbelice l-a ocupat „Tribuna avocaților”
(La Tribune des avocats) care, din iulie 1935, a devenit „organ oficial al Uniunii
Internaționale a Avocaților”, marcând astfel larga deschidere internațională a culturii
profesionale respective.
Pe linia activității publicistice, în vederea cunoașterii și popularizării
dreptului, și îndeosebi pentru uzul practicienilor dreptului, menționăm – pe lângă
„Buletinele oficiale”, ce apar, sub diverse titluri, din 1832 – colecțiile de legi ce
sunt editate, din 1916, sub îngrijirea Ministerului Justiției și apoi a Consiliului
Legislativ. Semnalăm, deopotrivă, și inițiativele particulare în acest domeniu,
printre care aceea a lui C. Hamangiu [Codul general al României, 31 volume,
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cuprinzând codurile și legislația în vigoare (1907–1943), primele volume în mai
multe ediții].
13. Criza valorilor juridice. Prima parte a anilor 1940 a fost marcată de o
evidentă „criză a valorilor juridice” (V. Veniamin), „ordinea burgheză individualistă”
fiind pe cale a fi înlocuită de o „ordine comunitară” și dreptul trăind „o zguduire și o
prefacere”, într-o „atmosferă de contradicție și de frământare”, marcată de bulversări
și construcții conjuncturale, vizând îndeosebi concepția asupra statului și a rolului
său („statul-mit”, ridicat la rangul de „dat absolut”), noua abordare și expresie
juridică a raportului stat-națiune, personalității juridice (persoană fizică și persoană
juridică), dar și în privinţa contractelor (formării, efectelor și interpretării lor),
proprietății ș.a., Constituția din februarie 1938 fiind expresia de drept pozitiv cea mai
elocventă a acestui fenomen. Legea nu mai era considerată un factor de progres,
adoptată fără „un studiu serios al stărilor de fapt ce urmează a fi legiferate”, ea
devenind un fetiș în mâna oamenilor politici; ordinea devenea „justiția supremă” fără
de care „nu putea fi vorba de organizare socială”. La rândul său dreptul, ca „haină ce
îmbracă viața socială, economică și morală” pentru a dobândi consistență și
permanență, trebuia să „corespundă cu nevoile societății”, să fie rezultatul „spiritului
poporului”. În fine, „statul nou are la bază o adevărată religie a naționalității; el este
un stat național, care caută să dezvolte comunitatea națională, poporul, care are
aceeași origine, același ideal, același trecut de glorie și de suferințe, aceleași tendințe,
aceeași limbă, aceeași rasă”45.
Numai că, așa cum remarca un observator lucid al realităților timpului,
discuțiile și controversele asupra principiilor tradiționale ale dreptului, deopotrivă
cele ale celui public și cele ale celui privat, erau veritabile încercări de punere în
discuție a fundamentelor civilizației occidentale, prea puternice și definitorii spre a
fi afectate major de evoluțiile politice de la un moment dat.
Se considera că Constituția din 27 februarie 1938 încheia etapa istorică
începută în 1918 și statornicită prin tiparele pactului fundamental din 29 martie
192346. Mai mult decât atât, prin concepția sa comunitară și promovând „o mistică a
statului”, constituția carlistă ar fi legat firul cu tradiții străvechi, critica nimicitoare
făcută de junimiști, în frunte cu P.P. Carp și Titu Maiorescu, așezămintelor noastre
juridice moderne, își dădea astfel roadele.
Dacă legea fundamentală de la 1866 era una „bonjuristă”, cea de acum 80 de
ani era „conservatoare și neo-junimistă”, cele două tipuri de constituții
reprezentând două faze din viața intelectuală a țării: înnoirile cerute de pașoptiști au
prins altoi, mai ales în ceea ce privește viața economică și mai puțin în cea
spirituală; cea de la sfârșitul deceniului 4 al veacului trecut ținea seama de eșecurile
primeia și sistematiza experiențele făcute de-a lungul timpului.
45
P. Negulescu, G. Alexianu, Tratat de drept public, tomul I, București, Casa Școalelor, 1942,
Cuvânt înainte, pag. IV–V.
46
Sl. Gh. Ionescu, Idei noi în Constituția din februarie 1938, în „Analele Facultății de Drept
din București”, 1939, nr. 2–3, p. 320.
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Deznodământul celui de Al Doilea Război Mondial a impus o tranziție spre o
nouă ordine internațională și europeană, cu consecințe majore asupra dreptului și
culturii juridice.
14. Concluzii. Sub aceeași influență franceză, intensificată în condițiile în
care Franța, marea victorioasă a Războiului Mondial, a contribuit major la
instaurarea noii hărți europene, cea a naționalităților, primul deceniu și jumătate
după Marea Unire avea să fie dominat și în cultura juridică românească de „tehnica
dreptului”. Într-adevăr, publicarea, în 1921, al celui de al treilea tom al lucrării lui
François Gény (1861–1959) (devenit membru de onoare al Academiei Române),
Science et technique en droit privé positif, consacrat „elaborării tehnicii dreptului
pozitiv”, a avut o mare rezonanță în epocă. Tehnica, înțeleasă ca ansamblul
mijloacelor instituite în vederea realizării dreptului, devine răspunsul facultăților de
drept la noile provocări socio-profesionale ce le-au fost lansate.
Studenților care se dedică pregătirii pentru profesiile în curs de tehnicizare li se
transmit, de către profesorii de drept, secretele fabricării dreptului, un savoir tehnic și
nu o simplă familiarizare cu cerințele unei meserii. Intrată în preocupările profesorilor
universitari, această „tehnică” devenea o cunoaștere de natură a singulariza și a
fundamenta misiunea lor socială; ei nu sunt numai interpreți ai dreptului ci și, mai ales,
specialiști înalt calificați care dispun de instrumente intelectuale adaptate înțelegerii și
ordonării unui univers juridic în permanentă mișcare.
Astfel, teoria generală, cu rol introductiv de privire generală, se impunea ca
unul dintre orizonturile unei doctrine în căutarea sistematizării și sintezei. Cultura
tehnică devine progresiv spațiul comun al juriștilor, adică atât tema centrală a
discursului actorilor juridici cât și un atribut al identității lor profesionale. Pentru a
facilita transmiterea și a spori impactul asupra practicilor juridice, această cultură
face obiectul unei investiții speciale în cadrul educației juridice, în sensul difuzării
și disciplinării instrumentelor utilizate. Limbajul tinde, și el, să se standardizeze,
apărând celebrul Vocabulaire juridique (1930) „Vocabular al limbii tehnice a
Dreptului francez modern” (1930) din inițiativa lui Henri Capitant, iar la noi
proiectându-se un amplu dicționar al științelor morale și politice. De la promovarea
tehnicii juridice la afirmarea unei posturi tehniciste nu a mai fost decât un pas, iar
noua viziune s-a propagat în rândul tuturor ramurilor de drept, după civil și penal și
în privința dreptului public, vorbindu-se de promovarea, în cadrul parlamentar, a
unei reforme tehniciste și instituționale a statului. Dar tehnica nu avea să ajungă
până la a se erija în mod de gândire. Mai degrabă în serviciul unei anumite arte
doctrinale, legislative și jurisprudențiale, cultura juridică nu era, la acel moment,
deconectată de preocupările filosofice, politice ori metafizice care se revendică,
nedisimulat, ca atare. Ars și techné sunt concepute în mod indisociabil. Promovarea
tehnicii a fost însoțită de dezbateri doctrinale foarte importante, în cadrul cărora
abordările subiectiviste ale statului se confruntă cu concepțiile obiectiviste și
realiste asupra puterii de stat, ori individualismul juridic contrapunea ideii de drept
social și pluralism juridic.
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Mai ales sub influența imperativului consolidării marelui proiect național
desăvârșit în 1918 și deja amenințat de pretenții revizioniste, dar și în spiritul
general al societăților europene de atunci, anii interbelici au fost nu numai perioada
în care facultățile de drept au promovat o cultură tehnică, capabilă să dea sens
misiunii lor pedagogice și științifice, ci și momentul în care se revendică cu putere,
până la virulență existentă, afirmarea și respectarea unui drept și unei culturi
juridice naționale, românești. Reflexele acestei perspective cunosc, pe lângă
importante infuzii creatoare și excese regretabile, multe tributare contextului politic
intern și internațional. „Tehnicismul” a permis astfel persistența abordărilor
științifice neutre ideologic și progresul constant al eforturilor de sistematizare și
sinteză teoretică exprimate mai ales la nivelul marilor tratate și lucrări teoretice și
chiar în planul codificării și al rezultatelor sale. Dimpotrivă, cealaltă tendință,
manifestată cu precădere prin luări de poziție răspândite în paginile revistelor și ale
ziarelor sau reflectată în norme de organizare a profesiilor juridice, a purtat riscul
efemerului. După 1940 se intensifică relațiile juridico-universitare cu Germania și
Italia, sub forma schimburilor academice, camerelor juridice, publicarea de studii
reciproce, călătorii de studii și conferințe (precum cele ale lui Mircea Djuvara la
invitația universităților din Berlin, Viena și Marburg în 1942 sau a lui Carl Schmitt
la București, în 1943) ș.a. Totuși, anumite variante moderate, tradiționaliste
(prezente, cu precădere, în tribuna abordărilor de sub egida Academiei Române) au
avut meritul de a contribui la valorificarea trecutului juridic și a pune în lumină
valorile sale și, eventual, a propune transformarea lor în repere constante pentru
evoluțiile juridice ale prezentului.
Noua generație de juriști, astfel formată în contextul unei culturi juridice în
mișcare dar cu sistem valoric relativ bine conturat, avea să cunoască vitregiile
timpului istoric înfruntând tranziția și încercând să se adapteze cerințelor perioadei
1947–1989, mai ales prin invocarea „tehnicistelor” „constante ale dreptului”, cu o
amprentă puternică asupra creației sale juridice.
Abordarea „tehnicistă” a dreptului a permis unor personalități interbelice să
creeze și să-și continue activitatea și după 1947 și chiar să fie angrenate în
realizarea unor acte legislative și demersuri teoretice majore. Este elocvent
exemplul penalistului V. Dongoroz care, în Tratatul din 1925, a analizat doctrina
Codului penal din 1865, în Cursul din 1939 și cel din 1945 a expus pe cea aferentă
Codului penal Carol al II-lea (1937), și în 1969–1973 a coordonat și elaborat
Explicațiile teoretice… ale codurilor penal și de procedură penală din 1969, în
redactarea cărora a avut o implicare directă.
*
*

*

Nu putem încheia mai bine caracterizarea României juridice interbelice decât
cu aprecierile cuprinse în Prefața la volumul care i s-a consacrat în cadrul
„Bibliotecii de drept contemporan” La vie juridique des peuples, amplă lucrare
realizată și publicată în anii 1930: „Marele război a permis națiunii române să-și
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desăvârșească evoluția sa. Acest fapt istoric prezintă un interes particular pentru
studiul dreptului român. Pe de altă parte, dreptul român a suferit de multă vreme
influența profundă a instituțiilor juridice occidentale și în special a dreptului
francez. Constituția sa de la 1866 a stabilit la hotarele Europei orientale tipul
monarhiei parlamentare… Dreptul civil român, reieșit din străvechiul și nobilul
izvor al dreptului roman, a suferit influența directă a dreptului francez. Acest dat a
jucat un rol considerabil în istoria științei juridice române. Juriști români, toți
cunoscători ai limbii și jurisprudenței franceze, au adus în știința lor juridică un fel
de fraternitate de vederi și de metodă cu știința juridică franceză. Iar concluzia care
decurgea era astfel formulată de cei doi mari comparatiști francezi, coordonatori și
prefațatori ai lucrării: „Prin caracterul său geografic, prin rolul pe care România l-a
jucat și îl va juca în estul european, această țară merită să rețină atenția tuturor
celor care se interesează de viața politică și socială a statelor moderne”47.

47

H. Levy-Ullmann, B. Mirkine-Guetzévitch (sous la direction), La vie juridique des peuples.
Bibliothèque juridique de droit comparé, IV–Roumanie, Preface, Librairie Delagrave, Paris, 1933, p. 6.
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ELEMENTE DE CONȚINUT ALE CODULUI DE PROCEDURĂ
ADMINISTRATIVĂ
Dana TOFAN∗

Abstract: This article continues the analysis performed in a previous study of the same revue
concerning the actuality and the necessity of a Code of Administrative Procedure. The new article is
about the elements which must be included in the future regulation regarding the procedure for
drawing up individual administrative acts, the legal regime applicable to administrative contracts,
the principal aspects concerning the administrative appeal to the issuing authority and to the superior
hierarchical authority but also the administrative jurisdictional control. The analysis does not refer to
all these institutions of administrative law, but only to the elements related to these institutions that
should be regulated in the future Code of Administrative Procedure. These aspects as well as the
others already mentioned in the previously published article, we believe that must be included in the
new regulation more and more necessary both for the administrative practice and for the evolution of
administrative jurisprudence in the administrative courts.
Key words: Code of Administrative Procedure; public administration authorities; individual
administrative acts; administrative contracts.

1. Considerații introductive
Într-un studiu anterior publicat în paginile acestei reviste am argumentat din
nou, actualitatea și necesitatea codificării procedurii administrative dezvoltând
beneficiile unui asemenea demers legislativ de o reală anvergură1.
În cuprinsul aceleiași cercetări științifice ne-am referit la termenii ce urmează
să fie clarificați în prima parte a codului, la principiile pe care acesta ar trebui să le
conțină și să le definească, la regimul juridic aplicabil competenței ce caracterizează
activitatea autorităților administrației publice, a autorităților publice în general,
la termenele și etapele procedurii administrative precum și la câteva caracteristici
ale actelor administrative normative având în vedere delimitarea acestora față de
actele administrative individuale, după criteriul sferei de cuprindere.
∗
Cercetător ştiinţific gr. I la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al
Academiei Române, prof. univ. dr. la Facultatea de drept a Universității din București, e-mail:
dana.tofan@drept.unibuc.ro.
1
Dana Apostol Tofan, Din nou despre actualitatea și necesitatea unui Cod de procedură
administrativă, în „Studii și Cercetări Juridice”, 2017, nr. 4, p. 445–478.
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Am pornit de la premisa că, Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și
completările ulterioare2 nu face distincție între actele normative al căror regim
juridic îl reglementează, și chiar mai mult decât atât conține dispoziții exprese cu
privire la actele administrative normative ale autorităților administrației publice
centrale și respectiv, la actele administrative normative ale autorităților
administrației publice locale.
În consecință, regimul juridic aplicabil actelor administrative individuale
rămâne nereglementat, dinamica activității administrației publice precum și
evoluția jurisprudenței instanțelor de contencios administrativ demonstrând în varii
situații, vidul legislativ existent în această materie.
Pentru acestea considerente ne propunem în continuare, într-o analiză
distinctă să exemplificăm cu elemente concrete, utilitatea, actualitatea și eficiența
unei legiferări în acest domeniu care este evident că urmează să reprezinte o
componentă a viitorului Cod de procedură administrativă.
Contractele administrative asimilate actelor administrative în actuala Lege a
contenciosului administrativ, din rațiunea evidentă a soluționării conflictelor
apărute în legătură cu acestea de către judecătorul specializat din instanțele de
contencios administrativ, vor fi în continuare analizate în acest studiu doar din
perspectiva elementelor specifice ce ar urma să fie legiferate, în sensul configurării
regimului juridic comun aplicabil acestora.
Recursul administrativ, atât cel grațios cât și cel ierarhic, forme ale
controlului administrativ, identificate tradițional de doctrina administrativă se
impune să capete de asemenea caracter obligatoriu, ca urmare a legiferării.
Controlul administrativ-jurisdicțional este tot o instituție specifică dreptului
administrativ, ce a primit o configurare legislativă în actuala lege a contenciosului
administrativ fără însă ca elementele de procedură specifice acestei forme de control
a activității administrației active să fie reglementate de o manieră sistematizată.
Considerăm că viitorul Cod de procedură administrativă se impune să o facă.
2. Regimul juridic aplicabil actelor administrative individuale
2.1. Aprecieri prealabile
În cercetarea întreprinsă vom urma linia doctrinară de analiză a teoriei actului
administrativ care debutează cu definiția, trăsăturile și clasificarea actelor
administrative, continuă cu regimul juridic aplicabil actului administrativ ce se
concretizează în condițiile de valabilitate ale acestuia și se finalizează cu
modalitățile de încetare a producerii de efecte juridice de către un act administrativ
ca urmare a suspendării, revocării, anulării sau constatării inexistenței acestuia.
Desigur, toate aceste aspecte vor fi analizate exclusiv, în legătură cu actele
2

Republicată în M.Of. al României, partea I, nr. 260 din 21.04.2010.
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administrative individuale. Mai mult decât atât, în cercetarea noastră vom fi
preocupați doar de prezentarea acelor elemente care contribuie la argumentarea
necesității reglementării, prin norme cu caracter obligatoriu ce ar trebui să facă
obiectul viitorului Cod de procedură administrativă.
2.2. Definiția actelor administrative individuale
Un prim aspect constă în utilitatea unei definiții legale, coerente, a actului
administrativ individual pentru o reușită delimitare a acestuia de actul administrativ
normativ. De altfel, Legea contenciosului administrativ deși în mai multe prevederi
ale sale fundamentează reguli de procedură în materie, raportându-se la distincția
dintre actele administrative normative și actele administrative individuale, atunci
când definește actul administrativ, în art. 2 alin. (1) lit. c) nu face distincție din
această perspectivă.
Astfel, legiuitorul organic privește actul administrativ ca reprezentând „actul
unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în
regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în
concret a legii, care dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice...” Iar apoi,
asimilează actelor administrative, anumite categorii de contracte administrative,
aspect de care ne vom ocupa în contextul analizei ulterioare privitoare la
contractele administrative.
Considerăm de lege ferenda, că viitorul Cod de procedură administrativă trebuie
să definească actele administrative individuale prin raportare la actele administrative
normative, pentru a permite clarificarea unor probleme ridicate atât în practica
administrativă cât, mai ales, în jurisprudența administrativă, în această chestiune.
De altfel, în absența unei definiții legale, confruntată cu spețe concrete în care
delimitarea celor două categorii era definitorie pentru soluția adoptată, instanța
supremă, prin Decizia nr. 1718/26 februarie 2013, inspirându-se din doctrina
administrativă tradițională în materie, a decis spre exemplu că: „distincţia între
actele administrative individuale şi cele normative se realizează în funcţie de
întinderea efectelor juridice pe care le produc. Astfel, actele administrative
normative conţin reglementări cu caracter general, impersonale, care produc efecte
erga omnes, în timp ce actele individuale produc efecte, de regulă, faţă de o
persoană sau uneori, faţă de mai multe persoane, nominalizate expres în conţinutul
lor. Înalta Curte a precizat că încadrarea unui act infralegislativ într-una din cele
două categorii mai sus-arătate nu se poate realiza prin „decuparea” unor dispoziţii
din acel act (în speţă, o anexă la actul normativ), afectând în acest mod caracterul
unitar al acestuia, ci prin examinarea integrală a conţinutului său, prin prisma
trăsăturilor fiecăreia din cele două categorii de acte”.
Exemplificăm în continuare cu o problemă deja apărută în practică, în cazul
unei anumite categorii de acte administrative individuale, ce privește situația în
care beneficiarul actului renunță la exercițiul dreptului sau chiar la dreptul
conferit de actul administrativ respectiv. Doctrina s-a pronunțat majoritar în sensul
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că, în acest caz este necesar ca poziția beneficiarului să fie adusă la cunoștință
emitentului actului pentru ca cel din urmă să emită actul administrativ de revocare
a actului administrativ la care beneficiarul renunță, manifestarea de voință a
beneficiarului nefiind încorporată în structura actului inițial ce rămâne o
manifestare de voință unilaterală a autorității emitente 3.
Or potrivit alin. 71 și alin. 72 ale art. 168 din Legea educației naționale
nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare (prevederi adăugate prin
O.U.G. nr. 94/2014) : „Titularul unui titlu ştiinţific poate solicita Ministerului
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice renunţarea la titlul în cauză. În acest caz
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ia act de renunţare printr-un ordin de
revocare emis în acest scop. Actul administrativ constatator al titlului ştiinţific se
anulează de la data emiterii ordinului de revocare. Procedura de renunţare la titlu,
precum şi cea privind anularea actului administrativ constatator al titlului ştiinţific
se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.” Alin. 7 al
aceluiași articol referindu-se la titlul de doctor, este evident că acest tip de act
administrativ este vizat. Confruntat cu mai multe solicitări de renunțare la titlul de
doctor, în baza acestor noi prevederi, ministerul a refuzat constant să emită ordinul
de revocare, cu motivarea că nu a fost încă aprobat Ordinul ministerial prin care să
fie reglementată procedura în materie. Există însă și a fost deja pusă în aplicare și
posibilitatea ca însăși autoritatea emitentă, în speță, Ministerul Educației să retragă
titlul de doctor, în cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică
profesională, la propunerea autorității consultative cu atribuții în domeniu, precum
CNATDCU, potrivit art. 170 alin. (1) lit. b).
În ce ne privește considerăm că atât procedura privind posibilitatea
renunțării beneficiarului la drepturile dobândite printr-un act administrativ
individual cât și procedura revocării de către autoritatea emitentă a unui act
administrativ individual, în anumite condiții trebuie să fie consacrate de o manieră
generală în viitorul Cod de procedură administrativă.
2.3. Trăsăturile actelor administrative individuale
Analiza categoriilor de acte administrative în funcție de autoritatea emitentă ne
permite o altă constatare. Există situații în care, unele autorități ale administrației
publice emit unele categorii de acte administrative care nu sunt menționate expres în
legislația care se referă la organizarea și funcționarea acestora.
În cazul Președintelui României este vorba chiar de Legea fundamentală, care
la art. 100, având ca titlu marginal actele Președintelui, menționează decretele, ce
reprezintă actele emise de acesta, acte cu caracter administrativ ținând cont de
autoritatea emitentă. Dincolo de constatarea evidentă, că decretele sunt doar actele
juridice ale Președintelui, acesta putând să dea declarații, să transmită mesaje, acte
cu caracter politic și de aici, neconcordanța dintre titlul marginal și conținutul efectiv
3

Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. II, Ediția 4, Ed. All Beck, București,
2005, p. 34.
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al art. 100 din Constituția României republicată, în practica statală, Președintele
emite și decizii potrivit unor prevederi care se regăsesc în Regulamentul de
organizare și funcționare al Administrației Prezidențiale aflat pe site-ul instituției, dar
nepublicat în „Monitorul Oficial”. Spre exemplu, consilierii de stat sunt numiți prin
asemenea decizii ce se publică însă, în „Monitorul Oficial al României”, partea I.
În timp ce cu privire la decretele Președintelui, o parte a doctrinei, căreia nu i
ne alăturăm, consideră că acestea pot avea nu doar caracter individual, ci și caracter
normativ, exemplificând, cu decretele de mobilizare totală sau parțială a forțelor
armate sau cu decretele de instituire a stării de asediu sau a stării de urgență, în
cazul deciziilor Președintelui este evident că acestea pot fi doar acte administrative
individuale.
Pe aceeași linie de idei, deși potrivit art. 108 din Constituția României
republicată, „Guvernul adoptă hotărări și ordonanțe”, textul constituțional lăsând
să se înțeleagă că doar aceste două categorii de acte administrative pot fi adoptate
de Guvern, în realitate, Guvernul adoptă în unele situații și Memorandumuri, prin
care uneori stabilește anumite sarcini cu caracter obligatoriu pentru autoritățile
administrative aflate în subordinea sa. Și acestea sunt acte administrative, unele
dintre ele, putând să aibă caracter individual.
Se impune de lege ferenda ca diferitele categorii de acte administrative
individuale adoptate sau emise de autorități ale administrației publice, ce nu cunosc
o consacrare legală expresă, să fie menționate în textele legale care reglementează
categoriile de acte ce emană de la respectivele autorități (în exemplele noastre fiind
vorba chiar de Legea fundamentală, dificil de revizuit) sau să fie introdus un text
care să menționeze existența acestora în viitorul Cod de procedură administrativă.
În acest din urmă caz, un text cu caracter general ar urma să consacre expres
posibilitatea ca autoritățile administrației publice să adopte sau să emită acte
administrative individuale, purtând denumiri specifice ce nu se regăsesc menționate
în legislația care se referă la organizarea și funcționarea acestora.
De altfel, după cum doctrina subliniază, calificarea unui act juridic ca fiind
un act administrativ nu este influențată doar de denumirea sa, ci mai ales, de
întrunirea trăsăturilor esențiale pe care acesta trebuie să le îndeplinească. Două
caracteristici sunt dominante și anume: necesitatea ca actul să producă efecte
juridice, să schimbe ceva din ordinea juridică existentă, pe de-o parte și necesitatea
emiterii actului de o autoritate publică, în semnificația conferită acestei noțiuni de
Legea contenciosului administrativ, pe de altă parte4.
2.4. Clasificarea actelor administrative individuale
În ce privește clasificarea actelor administrative individuale, doctrina
administrativă tradițională a recurs la criteriul conținutului efectelor acestora și le-a
delimitat în: acte prin care se stabilesc drepturi sau obligații determinate pentru
4
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subiectul căruia i se adresează, acte de atribuire a unui statut personal, acte de
aplicare a constrângerii administrative și acte cu caracter jurisdicțional5.
Fără a intra într-o analiză detaliată a fiecărei categorii reținem în acest
context, utilitatea identificării și definirii categoriilor de acte administrative
individuale în viitorul Cod de procedură administrativă datorită diversității și
multitudinii de probleme apărute în practica administrativă, reflectate implicit și în
jurisprudența instanțelor de contencios administrativ.
O atenție specială ar trebui acordată în viitorul Cod de procedură
administrativă și actelor administrative cu caracter intern ce reprezintă actele care
se aplică în interiorul unui organ al administrației publice și produc efecte juridice
față de personalul acestuia, funcționari publici sau angajați contractuali. În mod
obișnuit, acestea sunt denumite regulamente de ordine interioară sau circulare și
ele produc efecte juridice față de cei cărora li se adresează. Deși privite ca o a treia
categorie alături de actele administrative normative și de actele administrative
individuale, după criteriul sferei de cuprindere, în cazul vătămării unor drepturi sau
interese legitime de către asemenea acte administrative se ridică inevitabil
problema termenului în care acestea pot fi atacate în instanța de contencios
administrativ, termen care se raportează exclusiv, la delimitarea actelor
administrative normative de cele individuale.
Potrivit practicii instanței supreme, „actele emise de conducătorii autorităților
publice centrale prin care se aprobă, spre exemplu, structura organizatorică, statul
de funcții sau regulamentul de organizare și funcționare a instituției (adică, actele
administrative cu caracter intern la care ne-am referit – n.n., D.T.) sunt acte cu
caracter individual, fiind emise în baza delegării atribuite emitentului prin hotărâre
a Guvernului, pentru punerea în executare și aplicarea în concret a dispozițiilor
legale cu forță juridică superioară, ceea ce face ca publicarea acestora în
«Monitorul Oficial» să nu fie obligatorie” (soluție de principiu adoptată în ședința
judecătorilor Secției de contencios administrativ și fiscal din 22 octombrie 2012).
Nu trebuie uitată în viitorul Cod de procedură administrativă și delimitarea
tradițională, după criteriul naturii lor juridice, în acte administrative de autoritate și
acte administrative de gestiune, la care se adaugă și actele administrativjurisdicționale, de care ne vom ocupa în contextul analizei controlului administrativjurisdicțional.
În timp ce actele administrative de autoritate sunt dominante în activitatea
autorităților administrației publice, constând într-o manifestare unilaterală de voință,
actele administrative de gestiune constau într-o manifestare bilaterală de voință și
privesc gestiunea domeniului public al statului sau al unităților administrativteritoriale sau gestiunea domeniului privat al statului sau al unităților administrativteritoriale. Delimitarea acestora în viitorul Cod de procedură administrativă prezintă
importanță datorită identificării regimului juridic aplicabil. În cazul gestionării
5
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domeniului public este aplicabil regimul dreptului administrativ, în timp ce în cazul
gestionării domeniului privat este aplicabil regimul dreptului civil.
O altă delimitare a actelor administrative individuale, originară din doctrina
franceză, de dată mai recentă, ce produce deja efecte concrete în jurisprudența
instanțelor de contencios administrativ de la noi, după criteriul caracterului
avantajos sau dimpotrivă, dezavantajos pe care-l determină este cea în acte
favorabile și acte defavorabile beneficiarului, definițiile impunându-se de la sine.
Cea de-a doua categorie trebuie obligatoriu să conțină motivarea, aceasta trebuind
să fie completă, să fie reală și să conțină mențiunile prevăzute de lege, când este
cazul. Dacă sub aspect legislativ, obligația motivării există, actul poate fi anulat în
lipsa acesteia, fiind încălcate în concret drepturile și libertățile fundamentale6.
O atenție specială trebuie acordată și actelor administrative premergătoare7,
în categoria cărora ar putea fi inclus și certificatul de urbanism calificat în Legea
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, ca fiind un act de informare. Reținem în
acest context că, prin Decizia nr. 25/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție a
admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, în consecință a statuat că: „În
interpretarea și aplicarea art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, raportat la art. 2 alin. (1) lit.c) și art. 8
alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și
completările ulterioare, este posibilă exercitarea controlului de legalitate, pe cale
separată, asupra certificatului de urbanism prin care s-a dispus interdicția de a
construi sau care conține alte limitări.”
Sunt în egală măsură, chestiuni ce urmează să fie clarificate în viitorul Cod
de procedură administrativă.
2.5. Condițiile de valabilitate a actelor administrative individuale
În ce privește condițiile de valabilitate a actelor administrative individuale,
începând chiar cu tradiționala corelație legalitate-oportunitate, fără a relua
discuțiile din doctrina administrativă sub acest aspect, faptul că, s-a ajuns la un
numitor comun, în sensul acceptării controlului limitelor puterii discreționare de
către judecătorul instanței de contencios administrativ, în anumite spețe concrete,
6

Ovidiu Podaru, Drept administrativ, vol .I. Actul administrativ (I). Repere pentru o teorie
altfel, Ed. Hamangiu, București, 2010, p. 149 și urm.
7
Pentru detalii cu privire la actele administrative premergătoare: Andrei-Răzvan Nănescu, Regimul
de contencios administrativ al actelor premergătoare, Ed. C.H. Beck, București, 2011; Andrei-Răzvan
Nănescu, Rolul criteriului de clasificare a actelor administrative premergătoare în acte de execuţie sau de
decizie în rezolvarea unor proceduri decizionale administrative complexe, în „Curierul Judiciar”, 2010,
nr. 8, p. 451–455; Andrei-Răzvan Nănescu, Un nou criteriu de clasificare a actelor administrative
premergătoare – consecinţe în planul contenciosului administrativ, în „Curierul Judiciar”, 2010, nr. 7,
p. 396–400.
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în care această problemă se ridică, considerăm că impune de lege ferenda, definirea
puterii discreționare de care dispun autoritățile publice, în viitorul Cod de
procedură administrativă.
De altfel, după cum se subliniază în doctrina recentă, „viziunea în care
oportunitatea este o dimensiune a legalității creează un cadru obiectiv de analiză a
puterii discreționare, inclusiv de către instanțele de judecată, prevenind arbitrariul
în exercitarea acesteia”8.
Din cele trei condiții generale de legalitate și anume ca: actul să fie emis în
conformitate cu Constituția, cu legile și cu toate actele normative cu forță juridică
superioară, actul să fie emis de autoritatea competentă și în limitele competenței
sale, actul să fie emis în forma și cu procedura prevăzute de lege, probleme
deosebite, ce ar urma să-și găsească consacrarea în viitorul Cod de procedură
administrativă, ridică ultima dintre ele. În cele ce urmează ne propunem să le
reținem pe cele mai importante dintre acestea.
În ce privește forma actelor administrative individuale, de cele mai multe ori,
acestea au o formă scrisă, existând însă și excepții expres prevăzute de lege, ca de
pildă, în cazul sancțiunii contravenționale principale a avertismentului, care se
poate aplica și oral, potrivit art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare, acesta
constând în „atenționarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra
pericolului social al faptei săvârșite, însoțită de recomandarea de a respecta
dispozițiile legale”.
Evident, că forma orală a actului administrativ poate fi admisă doar cu titlu
de excepție, forma scrisă fiind o condiție de valabilitate a actului administrativ
individual. Mai mult decât atât, după cum doctrina subliniază, actele organelor
colegiale ale administrației publice trebuie întotdeauna să îmbrace forma scrisă,
chiar și atunci când au caracter individual, deoarece numai așa se poate distinge
hotărârea adoptată de opiniile diverse exprimate în ședință9.
De lege ferenda am susținut necesitatea generalizării formei scrise pentru
toate tipurile de acte administrative fără excepție, propunere care urmează să se
regăsească în viitorul Cod de procedură administrativă, ca o regulă a elaborării
actului administrativ10.
Menționăm totuși în acest context, adoptarea unei reglementări recente, Legea
prevenirii nr. 270/201711 al cărei scop este să reglementeze o serie de instrumente
care să asigure săvârșirea prevenirii de contravenții, prin generalizarea sancțiunii
avertismentului odată cu promovarea pentru un interval de maxim 90 de zile
calendaristice a unui plan de remediere ce conține o serie de măsuri de remediere de
8
Cătălin-Silviu Săraru, Drept administrativ. Probleme fundamentale ale dreptului public,
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2016, p. 85.
9
Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Ed. Hamangiu, București, 2009, p. 319.
10
Dana Apostol Tofan, op.cit., p. 36.
11
Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 1037 din 28.12.2017.
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către agentul constatator. Apreciem însă că legiuitorul a avut în vedere doar
sancțiunea avertismentului în formă scrisă.
În ce privește procedura de elaborare a actelor administrative, aceasta
cunoaște diverse forme de la cele mai simple, la cele mai complicate, fiind vorba
de activități care premerg și pregătesc elaborarea actului administrativ care va
produce efecte juridice, fără a produce ele însele efecte juridice și care sunt
realizate fie chiar de către autoritatea emitentă, fie de către un alt organ al
administrației publice12.
Potrivit unei delimitări tradiționale realizată de doctrina administrativă, în
raport de momentul emiterii actului administrativ, condițiile procedurale pot fi:
anterioare, concomitente și ulterioare emiterii acestuia. Analiza noastră nu privește
trecerea în revistă a acestora, ci evidențierea celor pentru care este strict necesară o
consacrare legislativă și considerentele pentru care aceasta se impune.
Dintre condițiile procedurale anterioare cea mai des întâlnită este avizul,
privit ca o opinie pe care o autoritate a administrației publice o solicită altei
autorități a administrației publice într-o problemă sau alta pentru a se informa și a
decide în cunoștință de cauză13.
În mod tradiţional, avizul poate fi facultativ (organul care urmăreşte să emită
un act este liber să-l ceară, iar în cazul în care l-a cerut, i se conformează sau nu,
după cum consideră de cuviinţă), consultativ (organul emitent este obligat să ceară
avizul, dar nu este obligat să-l respecte) şi conform (trebuie obligatoriu cerut de
către organul emitent, iar conţinutul său trebuie obligatoriu respectat)14.
Atât definiția avizului cât și definițiile celor trei categorii de avize ar urma să
se regăsească în viitorul Cod de procedură administrativă, acestea fiind în prezent
lipsite de orice consacrare legală, în condițiile în care, nu în puține acte normative
este menționată necesitatea obținerii unui aviz, dar uneori, lipsește chiar calificarea
acestuia, lăsând ca cel chemat să aplice legea să identifice ce categorie de aviz a
fost avută în vedere. Totodată, o atenție specială ar trebui acordată avizului
conform, singurul care trebuie obligatoriu cerut și obligatoriu respectat, motiv
pentru care uneori, doctrina administrativă l-a calificat ca intrând în categoria
actelor-condiție de existența cărora depind alte acte administrative.
La rândul lor, cele mai importante condiții procedurale concomitente nu
cunosc o consacrare legală. Avem în vedere, în primul rând, cele două condiții
specifice doar organelor colegiale precum consiliile locale, consiliile județene,
Guvernul etc.
Pe de-o parte, este vorba despre cvorumul de prezență definit ca reprezentând
numărul de membri, raportat la totalul membrilor unui organ colegial, care trebuie
să fie prezenți pentru ca deliberările acestuia să fie valabile15.
12

Tudor Drăganu, Actele de drept administrativ, Ed. Științifică, București, 1959, p. 125.
Rodica Narcisa Petrescu, op.cit., p. 320; Tudor Drăganu, op.cit., p. 126.
14
Dana Apostol Tofan, op.cit., p. 38.
15
Rodica Narcisa Petrescu, op.cit., p. 323; Tudor Drăganu, op.cit., p. 132, nota 1.
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Pe de altă parte, este vorba despre majoritatea cerută de lege pentru adoptarea
unui act administrativ definită ca numărul de voturi necesar pentru ca hotărârea să fie
valabilă și obligatorie16.
Ambele se exprimă printr-o majoritate care poate fi relativă, absolută sau
calificată.
Tradițional, în doctrină, majoritatea relativă este privită ca reprezentând
majoritatea celor prezenţi (adică jumătate plus unu din membrii prezenţi),
majoritatea absolută se referă la majoritatea membrilor unui organ colegial (adică
jumătate plus unu din totalul membrilor acestuia) iar majoritatea calificată reprezintă
o majoritate mai mare decât cea absolută, de regulă, două treimi sau un alt procent
din totalul membrilor unui organ colegial17.
Deși, diferite prevederi legale stabilesc o majoritate necesară pentru ca
ședințele unui organ colegial să se desfășoare legal, uneori, indicând o cifră expresă
în acest sens, și în egală măsură, indică majoritatea necesară pentru adoptarea
legală a unui act, luarea unei decizii etc. nu există vreun text legal care să conțină
definițiile majorităților la care ne-am referit. De altfel, problema majorităților nu
privește doar autoritățile administrației publice, ci și orice autorități publice
colegiale, unele de rang constituțional, precum Curtea Constituțională, Curtea de
Conturi, Consiliul Superior al Magistraturii sau unele având rang legal precum
Consiliul Național al Audiovizualului etc.
Este motivul pentru care viitorul Cod de procedură administrativă urmează să
consacre expres diferitele categorii de majorități și modul de calcul al acestora.
O altă condiție procedurală concomitentă, motivarea actelor administrative
prezintă un caracter obligatoriu pentru actele administrative normative, în timp ce
pentru actele administrative individuale se impune de lege lata doar atunci când
este prevăzută expres într-un act normativ.
De lege ferenda ar urma ca viitorul Cod de procedură administrativă să
generalizeze principiul motivării actelor administrative individuale cu unele excepții,
spre exemplu, în cazul unor diplome de absolvire a unor forme de învățământ, al unei
autorizații de exercitare a unei meserii pentru care inutilitatea motivării este evidentă.
În schimb, actele defavorabile particularului trebuie obligatoriu motivate18.
De altfel, la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene se constată tendinţa
generală de a impune autorităţilor publice obligaţia de a-şi motiva actele, putând fi
evidenţiată în acest scop o adaptare a procedurii administrative necontencioase, la
nivel naţional, în ultimele decenii19.
Dacă o reglementare provenind de la o instituție a Uniunii Europene nu este
suficient motivată, această carență se poate afla la baza anulării actului respectiv,
fiind vorba despre încălcarea unei cerințe procedurale importante care poate fi
16

Rodica Narcisa Petrescu, op.cit., p. 323.
Dana Apostol Tofan, op.cit., p. 40.
18
Ovidiu Podaru, op.cit., p. 149 și urm.
19
Dana Apostol Tofan, Instituții administrative europene, Ed. C.H. Beck, București, 2006, p. 48.
17
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invocată într-o acțiune de revizuire a legalității reglementării respective în fața
Curții de Justiție a Uniunii Europene. Dimpotrivă, prin motivarea de o manieră
suficientă a actului administrativ emis de o instituție a Uniunii Europene se permite
persoanelor vizate de acel act să-și apere drepturile, Curții de Justiție a Uniunii
Europene să-și exercite funcția de control și statelor membre, precum și tuturor
cetățenilor interesați, să cunoască condițiile în care instituția a aplicat prevederile
tratatelor constitutive și ale legislației derivate20.
Printre condițiile procedurale ulterioare emiterii actului administrativ,
semnificație prezintă comunicarea adică operațiunea prin care autoritatea
emitentă a unui act administrativ individual îl aduce la cunoștința celui căruia
actul i se adresează. În unele cazuri, chiar anexe ale unor acte administrative
normative se comunică direct celor interesați21.
Apreciem că și această condiție ar trebui definită expres în Codul de
procedură administrativă, ar trebui să-și găsească o consacrare legală, pentru a fi
întotdeauna respectată. Spre exemplu, în cazul hotărârilor Guvernului cu caracter
individual, care se publică în Monitorul Oficial al României, partea I, potrivit unei
prevederi constituționale expres, nu știm în ce măsură, este respectat întotdeauna
principiul comunicării către cel sau cei vizați, în absența unei prevederi exprese în
acest sens.
De altfel, sfera largă a operațiunilor administrative, care urmează a fi
delimitate și definite expres în viitorul Cod de procedură administrativă este supusă
unui control indirect, potrivit art. 18 alin. (2) din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioar22 care permite
instanței „să se pronunțe… și asupra legalității operațiunilor administrative aflate
la baza emiterii actului supus judecății” de unde rezultă că aceste acțiuni
pregătitoare pot fi atacate odată cu actul administrativ la adoptarea sau emiterea
căruia au contribuit23.
2.6. Ieșirea din vigoare a actelor administrative individuale
În cele ce urmează vom pune în discuție, câteva din numeroasele aspecte care
se cer clarificate printr-o viitoare lege, care nu poate fi decât Codul de procedură
administrativă cu privire la modalitățile de ieșire din vigoare a actelor
administrative, cu precădere a actelor administrative individuale, și anume:
suspendarea, revocarea, anularea și respectiv, inexistența24.
20

Cătălin-Silviu Săraru, op.cit., p. 94 și urm.
Rodica Narcisa Petrescu, op.cit., p. 327.
22
Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 1154 din 7.12.2004.
23
Emanuel Albu, Dreptul contenciosului administrativ, Ed. Universul Juridic, București, 2008,
21

p. 55.

24

Pentru detalii cu privire la unele din problemele practice și implicațiile asupra jurisprudenței
administrative determinate de acestea: Dana Apostol Tofan, Nulitatea actelor administrative. Corelația
nulitate-revocare-inexistență. Aspecte controversate în doctrină, legislație și jurisprudență, în „Dreptul”,
2017, nr. 1, p.128–144.
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Reținem în primul rând că, niciuna din modalitățile de ieșire din vigoare a
actelor administrative în general, a actelor administrative individuale în special, nu
este definită prin vreun text de lege.
În ce privește suspendarea privită ca operația de încetare temporară a
efectelor juridice produse de un act juridic, în speță, de un act administrativ, în
legislația în vigoare, prin raportare la doctrina administrativă, pot fi întâlnite două
situații: întreruperea obligației de executare a actului administrativ, după intrarea în
vigoare a acestuia sau întreruperea obligației de executare a actului administrativ,
chiar după adoptarea acestuia, înainte de a începe să producă efecte juridice. Spre
exemplu, ne aflăm în cea de-a doua situație, pe care am putea să o calificăm drept
atipică, în cazul actelor administrative normative adoptate sau emise de autoritățile
administrației publice locale care, potrivit art. 49 alin. (2) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare25
se aduc la cunoștință publică „în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale
către prefect”.
Dar revenind la suspendarea actelor administrative individuale, apreciem că,
absența unei definiții legale, care ar trebui să se regăsească în viitorul Cod de
procedură administrativă este în oarecare măsură compensată de reglementarea
instituției suspendării executării actului, de instanța de contencios administrativ, în
condițiile prevăzute de art. 14 din Legea contenciosului administrativ, care stabilesc
o procedură specială, de urgență, dacă sunt îndeplinite două condiții cumulative și
anume, să existe: „cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente”.
Mai menționăm în acest context, observația din doctrina administrativă actuală,
potrivit căreia este discutabilă situația suspendării unui act administrativ normativ
pentru că, în principiu, el nu este susceptibil de a produce în mod direct prejudicii,
ci numai prin intermediul unor acte administrative individuale26.
Revocarea definită tradițional ca operația juridică prin care autoritatea
emitentă a unui act administrativ sau autoritatea ierarhic superioară desființează
acel act 27 reprezintă în egală măsură, o modalitate de ieșire din vigoare a unui act
administrativ lipsită de o definiție legală.
De o manieră implicită, principiul revocării actelor administrative este
menționat însă, în art. 7 din Legea contenciosului administrativ care consacră
procedura prealabilă ce constă în obligația persoanei „care se consideră vătămată
într-un drept sau interes al său printr-un act administrativ individual de a solicita
autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există,
în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte,
a acestuia”. De la această, regulă, legiuitorul organic instituie o serie de excepții
expres enumerate.
25

Republicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 123 din 20.02.2007.
Ovidiu Podaru, op.cit., p. 340.
27
Antonie Iorgovan, op.cit., p. 83.
26
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Calificat ca o constantă a dreptului public românesc, doctrina a subliniat
necesitatea consacrării exprese a principiului revocării actelor administrative în
viitorul Cod de procedură administrativă, aspect care ar permite clarificarea unor
probleme teoretice, oferind un criteriu sigur pentru practica administrativă și
judecătorească, dezvoltarea contenciosului administrativ determinând în timp și o
reconsiderare a teoriei revocării28.
Revocarea poate interveni pentru nerespectarea condițiilor generale de
legalitate dar mai ales, a condiției specifice de legalitate referitoare la oportunitate29.
De remarcat, Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare se
referă la abrogare totală sau parțială dar doar în cazul actelor normative și implicit,
al actelor administrative normative. În schimb, actele administrative individuale pot
fi doar revocate sau anulate. De altfel, o poziție tranșantă în această privință, potrivit
căreia revocarea poate interveni doar în cazul actelor administrative individuale,
actele normative fiind scoase din vigoare prin abrogare, se regăsește în doctrina
recentă30.
Şi totuși, Legea contenciosului administrativ instituie obligația îndeplinirii
procedurii prealabile și în cazul unui act administrativ normativ, procedură care
poate fi formulată oricând, dar procedură care astfel cum este definită are în vedere
solicitarea revocării sau modificării actului, autorității publice emitente sau celei
ierarhic superioare.
De la principiul revocabilității actelor administrative individuale, actele
administrative normative fiind revocabile fără excepție, doctrina administrativă a
analizat constant următoarele categorii de excepții: a) actele administrative
declarate irevocabile printr-o dispoziţie expresă a legii; b) actele administrative cu
caracter jurisdicţional; c) actele administrative de aplicare a sancţiunilor
corespunzătoare formelor răspunderii din dreptul administrativ; d) actele
administrative de punere în executare a actelor procedurale penale; e) actele
administrative care au dat naştere la contracte civile (în sens larg); f) actele
administrative emise ca urmare a existenţei unor contracte civile; g) actele
administrative care dau naştere la drepturi subiective garantate de lege sub
aspectul stabilităţii; h) actele administrative care au fost executate material31.
Cu precizarea că, dinamica activității administrative raportată la legislația în
vigoare poate determina și apariția altor categorii de acte administrative individuale
irevocabile, pe de-o parte iar pe de altă parte, unele din categoriile de acte
administrative individuale irevocabile identificate tradițional de doctrină ar trebui
rediscutate, menționăm succint că, toate aceste categorii ar trebui să fie enumerate
în viitorul Cod de procedură administrativă.
28

Idem, p. 84.
Dana Apostol Tofan, op.cit., p. 75.
30
Cătălin-Silviu Săraru, op.cit., p. 105.
31
Antonie Iorgovan, op.cit., p. 85.
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Nu trebuie uitată însă, în acest context, consacrarea legală a unei categorii de
acte administrative individuale irevocabile și anume, cele care au intrat în circuitul
civil și au produs efecte juridice, a căror anulare poate fi solicitată instanței de
contencios administrativ chiar de către autoritatea emitentă, potrivit art. 1 alin. (6)
din Legea contenciosului administrativ.
În ce privește anularea unui act juridic, aceasta a fost definită tradițional de
doctrină ca reprezentând operația juridică prin care se dispune desființarea acelui
act, încetarea definitivă a producerii de efecte juridice de către acesta32.
O interesantă viziune, mai apropiată de realitățile societății românești actuale,
ne este oferită într-o lucrare consacrată în totalitate actului administrativ, în care,
nulitatea este privită ca o „noțiune importată din dreptul privat” ce „nu reprezintă
deloc un subiect tranșat în materie, atât legiuitorul cât și doctrina și jurisprudența
părând a-l utiliza mai degrabă empiric, haotic, decât ca pe un sistem coerent”33.
Dincolo de dezbaterile doctrinare în materie cu privire la nulitatea actelor
administrative, dezvoltate de-a lungul vremii în literatura de specialitate, există o
evidentă delimitare între Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 care se
referă doar la posibilitatea instanței de a anula în tot sau în parte, actul
administrativ, pe de-o parte și poziția doctrinei care se referă la nulitatea absolută,
în cazul încălcării unor condiții de fond și nulitatea relativă, în cazul încălcării unor
condiții de formă.
Doar în situația în care legiuitorul distinge, în mod expres, absența unor
condiții de formă poate atrage chiar nulitatea absolută. Exemplul tipic se regăsește
în cazul mențiunilor necesar a fi cuprinse în procesul-verbal de constatare și
aplicare a sancțiunii contravenționale enumerate în art. 16 din O.G. nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor a căror lipsă atrage nulitate relativă, în
timp ce doar în cazul anumitor mențiuni, considerate de mai mare importanță,
enumerate expres în art. 17 al aceleiași reglementări, lipsa acestora atrage nulitatea
absolută, ce poate fi constatată și din oficiu. În pofida unei asemenea formulări,
contravenientul care constată absența uneia sau unor mențiuni dintre cele care
determină nulitatea absolută a procesului verbal de sancționare contravențională
trebuie oricum să se adreseze cu plângere, instanței de judecată competente pentru
a constata nulitatea acestuia.
În lipsa unor dispoziții cu caracter de principiu în viitorul Cod de procedură
administrativă, am considerat că o distincție a nulității actelor administrative în
nulitate absolută și anulabilitate nu se poate face decât pentru acele materii în care
există precizări exprese ale legii34, observație valabilă evident și pentru actele
administrative individuale.
O posibilă delimitare între revocare și nulitate, ambele privite ca modalități
de ieșire din vigoare a unor acte administrative – sau cu alte cuvinte ca operațiuni
32

Idem, p. 72.
Ovidiu Podaru, op.cit., p. 378.
34
Dana Apostol Tofan, op.cit., p. 88.
33
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de desființare definitivă a unor acte administrative – ar putea fi realizată prin
raportare la autoritățile competente să le constate.
Din această perspectivă, am susținut în manualul nostru, că o consacrare
expresă într-un text de lege care nu poate fi decât viitorul Cod de procedură
administrativă, a principiului potrivit căruia anularea nu poate fi pronunțată decât
de instanța de judecată rămânând ca revocarea să revină exclusiv, autorității
emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există, ar permite
clarificarea confuziilor care domnesc în această materie, ar elimina ambiguitățile
care se regăsesc în doctrină în legătură cu această chestiune, datorate unei practici
administrative neunitare și inconsecvente35.
Din păcate, există prevederi legale care consacră expres posibilitatea
autorității ierarhic superioare de a anula actul administrativ ilegal al unei autorități
subordonate, care contrazic acest principiu.
O atenție specială ar trebui acordată în viitorul Cod de procedură
administrativă și inexistenței, privită ca cea mai gravă sancțiune care poate afecta
un act administrativ, identificată în doctrina administrativă cu situația în care actul
administrativ nu prezintă nici măcar umbra unei aparențe de legalitate, el apărând
în mod manifest ca ilegal, viciile care-l afectează fiind atât de vizibile, încât nimeni
nu le poate atribui nici măcar un moment caracterul de acte juridice obligatorii.
Remarcăm în primul rând, că inexistența cunoaște în prezent, o consacrare
constituțională, în cazul nepublicării în „Monitorul Oficial”, a decretelor
Președintelui României și respectiv, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului
(cu singura excepție a hotărârilor Guvernului cu caracter militar, care se comunică
numai instituțiilor interesate) dar și o consacrare legală, în cazul nepublicării în
„Monitorul Oficial”, a deciziilor primului-ministru, cu excepția celor clasificate,
potrivit art. 19 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare36
coroborat cu art. 11 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările
și completările ulterioare.
Dar, în aceste cazuri, inexistența intervine doar ca urmare a nepublicării, or
definiția doctrinară a acesteia este mai largă, ea intervenind în cazul acelor acte
administrative pentru care prezumția de legalitate nici nu mai operează,
încălcarea legii fiind atât de evidentă încât oricine o poate sesiza37.
În ce ne privește considerăm că atât definiția inexistenței ar urma să-și afle
consacrarea în viitorul Cod de procedură administrativă cât și autoritatea
competentă să o constate. Pe de-o parte, constatarea inexistenței chiar și în cazul
nepublicării unui act administrativ, ce poate fi și individual, din categoria celor
pentru care nepublicarea atrage sancțiunea inexistenței, iar pe de altă parte,
35

Idem, p. 91 și urm.
Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 164 din 2.04.2001.
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constatarea inexistenței datorată unor vicii de nelegalitate evidente trebuie stabilite
în sarcina unei autorități, și cea mai indicată ar fi autoritatea emitentă sau presupus
emitentă a actului administrativ în cauză. Aceasta deoarece chiar dacă cel căruia
actul administrativ individual i se adresează ar considera actul inexistent, și nu i-ar
respecta conținutul, așa cum se știe, pornind de la caracterul executoriu al actului
administrativ, beneficiarul s-ar putea trezi în situația în care este pus în executare
silit pentru a-l respecta.
Și în doctrina recentă este consemnată o astfel de situație, apreciindu-se că,
atunci când administrația pune în executare acte flagrant ilegale, deci inexistente,
cel vătămat va fi obligat să se adreseze tot instanţei judecătoreşti, problema care se
ridică fiind cea a aplicării sau nu a termenelor-standard stabilite de Legea
contenciosului administrativ38.
3. Regimul juridic aplicabil contractelor administrative
Regimul juridic special căruia îi sunt supuse contractele administrative se
caracterizează prin forme speciale necesare pentru încheierea lor, precum și prin
principii specifice cu privire la executarea lor39.
Datorită particularităților pe care le prezintă, regimul juridic special aplicabil
contractelor administrative urmează a fi reglementat în viitorul Cod de procedură
administrativă.
Astfel, în timp ce actul normativ mai sus evocat ar trebui să consacre dreptul
comun în materia contractelor administrative, diferite reglementări sectoriale
precum: O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică cu modificările și completările ulterioare 40, Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare41, Legea nr.
99/2016 privind achizițiile sectoriale cu modificările și completările ulterioare42 dar
și Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii cu
modificările și completările ulterioare43 se ocupă de unele categorii specifice de
contracte administrative.
Dincolo de prevederile punctuale ce se regăsesc în unele din actele normative
enumerate, privind calificarea acestor categorii de contracte ca fiind contracte
administrative, Legea contenciosului administrativ a recurs pentru prima dată în
legislația românească, la asimilarea anumitor categorii de contracte administrative
actelor administrative, categorii pe care le-a identificat expres sub forma
contractelor încheiate de autoritățile publice care au ca obiect: punerea în valoare
38
Alexandru-Sorin Ciobanu, Drept administrativ. Activitatea administrației publice. Domeniul
public, Ed. Universul Juridic, București, 2015, p. 116.
39
Dana Apostol Tofan, op.cit., p. 100.
40
Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 569 din 30.06.2006.
41
Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 391 din 23.05.2016.
42
Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 391 din 23.05.2016.
43
Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 392 din 23.05.2016.
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a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea
serviciilor publice și achizițiile publice.
Mai mult decât atât, prin Legea nr. 262/2007 care a modificat substanțial
Legea nr. 554/2004, enumerarea exemplificativă a contractelor administrative a
fost completată cu precizarea potrivit căreia: „prin legi speciale pot fi prevăzute și
alte categorii de contracte administrative supuse competenței instanțelor de
contencios administrativ”.
Doctrina administrativă identifică și alte categorii de contracte administrative
precum contractul de asociere în participațiune, în anumite condiții, contractul de
asociere intercomunală în vederea gestionării domeniului public și privat (în ce ne
privește avem rezerve cu privire la calificarea contractului de gestionare a
domeniului privat ca un contract administrativ, acesta supunându-se regulilor
dreptului comun, în opinia noastră – n.n., D.T.) precum și contractul de grant44.
În doctrina actuală, contractul administrativ este definit ca reprezentând un
acord de voinţă dintre o autoritate publică, aflată pe o poziţie de superioritate
juridică, pe de-o parte, şi alte subiecte de drept, pe de altă parte, prin care se
urmăreşte satisfacerea unui interes general, prin prestarea unui serviciu public,
efectuarea unei lucrări publice sau punerea în valoare a unui bun public, supus
unui regim de putere publică45.
Într-o formulare mai sintetică, contractul administrativ reprezintă contractul
încheiat de una sau mai multe persoane publice şi supus unui regim de drept public.
O definiție legală a contractului administrativ nu există însă, instanța supremă
caracterizându-l ca fiind acel contract reglementat prin dispoziții speciale în care
una din părți este o autoritate publică46.
În consecință, definiția contractului administrativ urmează să se regăsească
în viitorul Cod de procedură administrativă care va trebui să reglementeze și
trăsăturile ce caracterizează toate contractele administrative.
Dintr-o perspectivă sintetică, în doctrina recentă sunt identificate următoarele
elemente ce caracterizează orice contract administrativ: părțile contractului, dintre
care una este întotdeauna o autoritate a administrației publice sau un subiect de
drept public autorizat de o asemenea autoritate; scopul contractului, ce urmărește
întotdeauna realizarea unui interes public; obiectul contractului ce poate să
privească prestarea unui serviciu public, executarea unei lucrări publice, punerea în
valoare a unui bun public, o achiziție publică etc; clauzele contractului constând în
44
Dacian Cosmin Dragoș, Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, Ediția 2,
Ed. C.H. Beck, București, 2009, p. 109 și urm.
45
Verginia Vedinaș, Drept administrativ, ed. a X-a revăzută și actualizată, Ed. Universul
Juridic, București, 2017, p. 374.
46
Idem, p. 102. Autorul citează decizia nr. 912/2007 a Secției de contencios administrativ și fiscal
a Î.C.C.J. din Gabriela Bîrsan, Bogdan Georgescu, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004,
Ed. Hamangiu, București, 2007.
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partea reglementară și partea convențională precum și litigiile specifice date în
competența instanțelor de contencios administrativ47.
În ce privește regimul juridic aplicabil contractelor administrative, viitorul
Cod de procedură administrativă ar trebui să conțină norme cu caracter general
privitoare la procedura încheierii, executării și desființării acestora. Spre exemplu,
acestea ar putea să constea în: consacrarea priorității interesului public în raport cu
interesul privat, dreptul autorității publice de a modifica sau denunța unilateral
contractul, atunci când interesul public este afectat sau dimpotrivă, obligația
autorității publice de a despăgubi contractantul privat atunci când modificarea sau
rezilierea contractului pentru salvgardarea interesului public nu este rezultatul
culpei acestuia.
Dacă nu există vreo prevedere legală în sens contrar, Codul de procedură
administrativă trebuie să instituie controlul instanțelor de contencios administrativ cu
privire la procedura încheierii, executării și desființării contractelor administrative.
4. Recursul administrativ
În strânsă legătură cu controlul administrativ care la rândul său se impune să
primească o consacrare legală în viitorul Cod de procedură administrativă din
perspectiva principiilor aplicabile acestuia dar și al celor două forme tradiționale de
control, controlul intern și controlul extern trebuie reglementate căile de atac pe
cale administrativă, adică recursul grațios și recursul ierarhic.
Legat de sensul noţiunii de recurs, se impune subliniat că există o distincţie
evidentă între semnificaţia pe care dreptul administrativ românesc, preluând
formularea specifică dreptului administrativ francez, o conferă acestei noţiuni şi
semnificaţia aceleiaşi noţiuni în dreptul procesual civil.
Astfel, în dreptul administrativ, în general, recursul este definit ca fiind calea
de atac sau mijlocul procedural prin care se creează posibilitatea remedierii încălcării
drepturilor subiective şi a intereselor legitime în urma unor vătămări produse de
autorităţi ale administraţiei publice sau, în subsidiar, de autorităţi publice.
Cu alte cuvinte, cuvântul recurs este utilizat în dreptul public pentru a
desemna dreptul persoanelor lezate în interesele lor juridice printr-un act sau
operaţiune administrativă de a formula reclamaţii la autorităţile publice48.
În raport cu autoritatea administrativă căreia i se adresează recursul
administrativ, se distinge între un recurs graţios, introdus la autoritatea de la care
emană actul administrativ şi un recurs ierarhic, ce poate fi introdus la autoritatea
ierarhic superioară, în cazul în care aceasta există.
Recursul graţios este calificat în doctrină ca reprezentând plângerea adresată
de un particular, persoană fizică sau juridică, autorităţii administrative de la care
47

Cătălin-Silviu Săraru, op.cit., p. 121 și urm.
Mihai Oroveanu, Tratat de drept administrativ, ediția a II-a revăzută și adăugită, Ed. Cerma,
București, 1998, p. 183, nota 195.
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emană actul administrativ prin care se solicită modificarea sau revocarea în tot sau
în parte a acestuia49.
Recursul ierarhic reprezintă plângerea adresată de un particular autorităţii
administrative ierarhic superioare, prin care solicită revocarea actului emis de o
autoritate inferioară subordonată care îi vatămă drepturile sau interesele, în scopul de a
o determina pe aceasta să-şi modifice actul sau să îndeplinească o anumită prestaţie50.
Este evident că, cele două forme de recurs corespund procedurii prealabile
instituite de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 constând în
obligația celui vătămat într-un drept sau interes legitim de a se mai adresa o dată
autorității emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă există, înainte de a
introduce acțiunea în instanța de contencios administrativ.
Prevederile Legii nr. 554/2004 se limitează la a defini sintetic procedura
prealabilă, în art. 2 alin. (1) lit. j), de o manieră parțial diferită față de cea din art. 7
alin. (1) din aceeași lege, deoarece în timp ce definind-o, legiuitorul se referă la
posibilitatea solicitării de către petent, a revocării sau a modificării actului
vătămător, în contextul stabilirii caracterului său obligatoriu, în art. 7 alin. (1),
același legiuitor se referă doar la posibilitatea solicitării revocării, în tot sau în
parte, a actului vătămător.
Deoarece prevederile legale în materie ce se regăsesc în Legea contenciosului
administrativ sunt insuficiente, se impune de lege ferenda ca viitorul Cod de
procedură administrativă să stabilească întreaga procedură de soluționare a
recursului grațios, și respectiv, a recursului ierarhic, în fața autorităților
administrației publice și în subsidiar, a autorităților publice, în semnificația
conferită acestei noțiuni prin art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 554/2004.
De o manieră evidentă, aceste norme ar urma să interfereze cu prevederile
O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu
modificările și completările ulterioare51, ce dezvoltă dreptul de petiționare
consacrat de art. 51 din Constituția României, republicată, reglementare care în
opinia noastră ar trebui să fie codificată la rândul ei, prin preluarea în viitorul Cod
de procedură administrativă.
5. Controlul administrativ-jurisdicțional
În ce privește controlul judiciar asupra administrației publice, sub aspect formal
s-au dezvoltat trei mari sisteme: sistemul administratorului judecător, caracterizat prin
soluționarea conflictelor dintre particulari și administrație de către autorități
administrative cu atribuții jurisdicționale; sistemul francez al unei justiții administrative
distincte, caracterizat prin soluționarea conflictelor dintre particulari și administrație de
către tribunale administrative, distincte de instanțele ordinare precum și sistemul anglo49

Rodica Narcisa Petrescu, op.cit., p. 395.
Idem, p. 396.
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saxon al instanțelor ordinare, caracterizat prin soluționarea conflictelor cu administrația
de către instanțele ordinare, de drept comun52.
Sistemul administratorului judecător a coexistat în unele state cu unul din
celelalte două sisteme, fiind vorba chiar de controlul administrativ-jurisdicțional
realizat de autorități din cadrul administrației active, deci din sfera puterii
executive, dotate cu atribuții jurisdicționale prin prevederi legale exprese.
Cu ocazia revizuirii Legii fundamentale, în anul 2003, prima și singura
revizuire până în prezent, la art. 21 consacrat accesului liber la justiție a fost
adăugat un nou alineat, prin care a fost precizat expres, „caracterul facultativ și
gratuit al jurisdicțiilor speciale administrative”, schimbându-se astfel, practica de
până atunci care permitea introducerea unui recurs la instanța supremă, doar după
epuizarea căilor administrativ-jurisdicționale de atac.
În primul comentariu consacrat revizuirii Constituţiei, rolul jurisdicțiilor
administrative a fost privit ca o modalitate de a decongestiona instanţele
judecătoreşti, astfel încât intervenţia lor să poată fi justificată numai dacă litigiul ar
putea fi soluţionat incontestabil pe această cale, dreptul invocat fiind evident, fără a
putea constitui o modalitate de prelungire a cauzei, ceea ce ar fi contrar judecării
pricinii într-un termen rezonabil. În egală măsură, gratuitatea a fost apreciată ca un
mijloc de încurajare la recurgerea la asemenea proceduri53.
Într-un comentariu ulterior, se apreciază că sintagma „jurisdicţii speciale
administrative” se referă la acele activităţi de soluţionare a litigiilor care se
desfăşoară în faţa unui organ administrativ-jurisdicţional prin emiterea unui act
administrativ-jurisdicţional. Nu intră în această categorie – se subliniază, cu atenție
la detalii – recursurile prealabile sau recursurile ierarhice, prevăzute de unele acte
normative drept condiţii pentru introducerea unei acţiuni în justiţie, între care şi
Legea contenciosului administrativ, recursuri care nu presupun contradictorialitatea
și se soluţionează pe baza unor reguli ale procedurii administrative necontencioase54.
În sfârșit, în cel mai amplu comentariu al Constituţiei României republicate
se susține că este necesar să se examineze de la caz la caz, legile speciale care
instituie proceduri prealabile sesizării instanţei pentru a se decide dacă este vorba
cu adevărat de o „jurisdicţie specială administrativă” şi a nu se extinde artificial
sfera de aplicare a art. 21 alin. (4) din Constituţie55.
De altfel, jurisdicţia administrativă este definită în doctrina actuală, ca
reprezentând activitatea de soluţionare a unui litigiu administrativ după norme
52

Antonie Iorgovan, op.cit., p. 487.
Mihai Constantinescu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Revizuirea Constituției României.
Explicații și comentarii, Ed. Rosetti, București, 2003, p. 18.
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2004, p. 34 și urm.
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procedurale specifice procedurii judiciare, în urma căreia rezultă un act
administrativ cu caracter jurisdicţional56.
În consecință, activitatea autorităţilor administraţiei publice învestite cu atribuţii
administrativ-jurisdicţionale se finalizează cu emiterea unor acte administrativjurisdicţionale, care reprezintă în esenţă, soluţiile date în cazul unei situații conflictuale
apărute între o autoritate a administraţiei publice, de o parte, şi o altă persoană fizică
sau juridică de drept public sau de drept privat, de cealaltă parte57.
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare defineşte atât actul administrativ-jurisdicţional ca reprezentând „actul emis de
o autoritate administrativă învestită, prin lege organică, cu atribuţii de jurisdicţie
administrativă specială”, în art. 2 alin. (1) lit. d) cât și jurisdicţia administrativă specială
ca o „activitate înfăptuită de o autoritate administrativă care are, conform legii organice
speciale în materie, competenţa de soluţionare a unui conflict privind un act
administrativ, după o procedură bazată pe principiile contradictorialităţii, asigurării
dreptului la apărare şi independenţei activităţii administrativ-jurisdicţionale”, în art. 2
alin. (1) lit. e).
Prin urmare, considerând inutilă reluarea acestor definiții în viitorul Cod de
procedură administrativă apreciem că, acesta ar trebui să sintetizeze regimul juridic
comun ce se regăsește la toate jurisdicțiile speciale administrative consacrate prin
diferite acte normative. Articolele din Cod în această materie ar urma să identifice
trăsăturile comune actului administrativ-jurisdicțional, procedura administrativjurisdicțională, obligativitatea citării autorității administrative cu atribuții
jurisdicționale competentă să emită actul administrativ-jurisdicțional sau să
dispună măsură administrativă atacată.
Noțiunile utilizate în Codul de procedură administrativă în această materie ar
trebui să fie corelate cu cele mai sus menționate din Legea contenciosului
administrativ dar mai ales, să prezinte toate aceeași semnificație în sensul că, nu
este permis să fie folosite sintagme diferite care să exprime același conținut.
În ce privește procedura administrativ-jurisdicțională, se poate stabili expres
că, prin lege, pot fi prevăzute una sau două căi administrativ-jurisdicționale de atac,
prima exercitată împotriva unui act administrativ tipic, iar cea de-a doua, în
situațiile în care este prevăzută, poate fi exercitată împotriva actului administrativjurisdicțional emis în cadrul primei jurisdicții.
6. Concluzii
Noul demers științific întreprins se constituie într-o continuare a pledoariei
realizată într-un studiu anterior publicat în aceeași revistă de specialitate, în
favoarea adoptării unui Cod de procedură administrativă, identificând o serie de
instituții fundamentale ale dreptului administrativ, lipsite în cea mai mare parte de
56
57
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o consacrare legislativă, dar care fundamentează sub anumite aspecte un drept
administrativ procedural.
Necesitatea codificării procedurii administrative este argumentată cu absența
unor norme juridice cu caracter obligatoriu în unele domenii sensibile din
activitatea autorităților administrației publice, precum întreaga procedură de
elaborare a unui act administrativ individual, regimul juridic aplicabil contractelor
administrative sub aspectul regulilor comune în această materie, controlul
administrativ sub aspectul regulilor comune ce caracterizează recursul grațios și
recursul ierahic precum și regulile comune aplicabile controlului administrativjurisdicțional.
Absența legiferării în aceste domenii conduce la dezvoltarea unor practici
administrative diferite de la o autoritate la alta, și de aici, la o dinamică a jurisprudenței
administrative în materie tot mai dezvoltate, ce contribuie direct la reflectarea viciilor
administrației. O bună și eficientă administrare bine coordonată prin reglementări
unitare, concise și clare ar trebui să țină la distanță implicarea judecătorului
administrativ. Or în activitatea judiciară a instanțelor din România devine tot mai
evidentă situarea instituției contenciosului administrativ pe prima poziție.

NORME CONFLICTUALE ÎN MATERIA ACȚIUNII COLECTIVE
Dumitru DOBREV∗

Résumé: L'étude passe en revue les solutions offertes par les règles et la jurisprudence de la
Cour européenne de justice, à suivre dans le cas d'actions collectives avec un élément d'extranéité.
Mots clé: Insolvabilité transfrontalière; compétence juridictionnelle; règles de conflit de lois;
annulation des actes frauduleux; jurisprudence européenne.

I. Regimul juridic al acțiunilor colective la nivel european. Elementele de
extraneitate ce duc la aplicarea normelor conflictuale prevăzute de art. 2613
(bunuri imobile) NCC și 2617 (bunuri mobile corporale) NCC apar extrem de rar
în cazul acțiunii revocatorii de drept comun. Nu același lucru se poate spune despre
acțiunea colectivă. Sunt destul de numeroase cauze de insolvență cu element de
extraneitate, mai ales dacă ne raportăm la Piața Unică Europeană a mărfurilor,
serviciilor și capitalurilor.
În cazul acțiunii colective se aplică regulile privind deschiderea procedurii de
insolvență într-un stat membru UE, determinate prin localizarea „COMI – Center of
Main Interest”, pe baza criteriilor din art. 3 alin. (1) și (2) coroborat cu art. 4 alin. (1)
din Regulamentul (CE) nr. 848/2015 al Parlamentului European și al Consiliului:
(i) Deschiderea procedurii principale de insolvență se face în statul membru
în care se află COMI;
(ii) Prezumția centrului intereselor principale ale debitorului este, până la
proba contrarie, locul unde se află sediul social al acestuia;
(iii) Legea statului membru de deschidere („lex concursus”) determină normele
referitoare la nulitatea, anularea sau inopozabilitatea actelor prejudiciabile creditorilor.
Dacă avem în vedere premisa, absolut rațională, că uniformizarea regulilor de
drept material care guvernează procedurile de insolvență ale tuturor statelor membre
ale Uniunii Europene, ar fi o sarcină sisifică pentru legiuitorul comunitar înțelegem de
ce s-a preferat adoptarea, mai întâi, a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 și ulterior a
variantei sale perfecționate – Regulamentul (CE) nr. 848/2015 – o normă conflictuală
unică pentru toate statele membre, menită a aduce un plus de previzibilitate în
∗
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procedurile de insolvență și pentru a împiedica așa-numitul forum shopping practicat
cu asiduitate mai ales de către multinaționale. Legislațiile statelor membre diferă,
diametral, în ceea ce privește:
– condițiile de introducere a acțiunilor revocatorii (denumite “Avoidance Actions”);
– în privința transferurilor în frauda creditorilor (denumite “Detrimental Acts” –
acte dezechilibrate);
– durata de referință a perioadei suspecte;
– prescripția dreptului de exercitare a acestor acțiuni.
Ca argumente de drept comparat se poate susţine că, legea italiană prevede o
perioadă de la unul până la doi ani pentru perioada suspectă, art. 631-8 din Codul
comercial francez prevede maxim 18 luni anterior sentinţei de deschidere a
procedurii pentru aceeaşi perioadă suspectă1, legea poloneză se referă la o perioadă
anterioară de la un an până la două-șase luni. În temeiul Legii germane privind
insolvența (Insolvenzordnung), astfel de tranzacții pot fi anulate de către lichidator
dacă sunt efectuate în perioada de la o lună până la zece ani 2 anterior depunerii
cererii de deschidere a procedurii de insolvență, fiind necesară însă dovada releicredințe a contractantului.
Raportat la localizarea COMI, este astfel posibil ca o persoană interesată să
încerce aplicarea unei legi naționale mai favorabile în ceea ce privește transferurile
dezechilibrate, mizând pentru o „delocalizare” a COMI.
II. Evitarea „forum shopping-ului” și soluțiile CJUE. Unul dintre cele mai
importate motive care a mobilizat Comisia Europeană să propună proiectul de
Regulament al Consiliului nr. 1346/2000 și ulterior Regulamentul nr. 848/2015 a fost
evitarea așa-numitului „forum shopping”. Faptul că Regulamentul nu a corespuns pe
de-a întregul așteptărilor este și exprimarea destul de categorică a considerentului 5 din
preambulul Regulamentului nr. 848/2015: „Pentru buna funcționare a pieței interne,
este necesar să se evite ca părțile să fie tentate să transfere active sau proceduri
judiciare dintr-un stat membru în altul, în încercarea de a obține o situație juridică mai
favorabilă în detrimentul masei credale (turism judiciar)”.
Speța C-339/07 Frick Supermarkte GmbH v./Deko Marty Belgium N.V.
(Cunoscută în doctrină sub denumirea de cauza Deko Marty) pe care o vom
prezenta pe larg este preluată din Raportul Parlamentului European privind
necesitatea armonizării legislației în materie de insolvență la nivel european, fiind
considerată de referință în privința stabilirii jurisdicției aplicabile.
În această cauză a fost pronunțată o hotărâre care răspunde unei întrebări
preliminare adresată de către o instanță germană, și anume dacă art. 3 alin. (1) din
Regulamentul nr. 1346/2000, care reglementează competența judiciară în materie
1

Jacques Mestre, Marie-Ève Pancrazi, Droit commercial. Droit interne et aspects de droit
international, 28e édition, LGDJ, Paris, 2009, p. 1001.
2
Andreea Deli, Actiunile revocatorii falimentare, „Revista de insolvenţă Phoenix”, nr. 46
(oct.–dec.) 2013, p. 18.
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de insolvență, include acțiunile revocatorii formulate în cadrul procedurii de
insolvență, chiar dacă nu este precizat în mod expres.
În concret, acțiunea revocatorie a fost introdusă de lichidatorul societății
Frick Supermarkte GmbH („Frick”) împotriva Deko Marty Belgium N.V. („Deko
Marty”) privind restituirea sumei de 50.000 Euro.
În data de 14.03.2002, compania Frick, cu sediul social în Germania, a
transferat această sumă de bani în contul băncii KBC din Düsseldorf, pentru
compania Deko, având sediul social în Belgia. Urmare a cererii adresată de Frick în
data de 15.03.2002, instanța competentă din Marburg, Germania, a deschis
procedura de insolvență la data de 01.06.2002, în privința activelor și a
patrimoniului societății Frick. În aplicarea prevederilor legislației insolvenței,
lichidatorul societății Frick a solicitat instanței naționale germane, pe calea unei
acțiuni în revocarea unui transfer dezechilibrat, să oblige Deko la restiturea
sumelor de bani.
Aspectul adus în dezbatere era aplicabilitatea:
– fie a Regulamentului nr. 1346/2000, în virtutea faptului că lex concursus
intervine și în cazul hotărârilor care derivă direct din procedurile de insolvență și
sunt strâns legate de acestea;
– fie a Regulamentul (CE) nr. 44/2003 privind competența judiciară, recunoașterea
și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, acțiunea revocatorie formulată în
materia insolvenței intrând în sfera de aplicare a acestuia din urmă.
Curtea Europeană de Justiție a reținut faptul că dispozițiile art. 3 alin. (1) din
Regulamentul nr. 1346/2000 trebuie interpretate în sensul în care instanțele
specializate în insolvență ale statelor membre, pe teritoriul cărora a fost deschisă
procedura principală de insolvență, sunt deplin competente în ceea ce privește
pronunțarea unei hotărâri de revocare a unor tranzacții încheiate, anterior
deschiderii procedurii, cu un partener al cărui sediu social este situat pe teritoriul
unui alt stat membru.
CJCE a statuat la nivel de principiu faptul că „centralizarea tuturor acțiunilor
relaționate procedurii de insolvență în fața unei Curți a unui stat membru este în
concordanță cu obiectivele îmbunătățirii și eficientizării procedurilor transfrontaliere”.
În concluzie, hotărârile în materie civilă sunt calificate drept specifice insolvenței în
cazul în care acestea decurg în mod direct din procedura de insolvență și au strânsă
legătură cu acestea (vis attractiva concursus).
În schimb, în cauza C-292/08 German Graphics Graphische Maschinen GmbH
vs. Alice van der Schee în calitate de lichidator al societății Holland Binding BV,
3
Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența
judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială este cunoscut şi sub
denumirea „Regulamentul Bruxelles I”. Acest instrument comunitar reglementează acordarea jurisdicției
internaționale între statele membre ale Uniunii Europene și condițiile și procedurile pentru recunoașterea și
executarea hotărârilor judecătorești pronunțate în statele membre, a actelor autentice și a tranzacțiilor
judiciare. Regulamentul Bruxelles I a înlocuit Convenția Bruxelles I din 27 septembrie 1968 pentru toate
statele membre, cu excepția Danemarcei.
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CJCE a decis că o acţiune introdusă de un vânzător, beneficiar al unei clauze de rezervă
a dreptului de proprietate asupra mărfurilor, împotriva cumpărătorului aflat în
insolvenţă, intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 44/2001 indiferent de faptul că
pârâtul este supus unei proceduri concursuale, pentru următoarele rațiuni:
„31. În sfârșit, din decizia de trimitere rezultă că German Graphics,
reclamantă în procedura inițiată la Landgericht Braunschweig, a solicitat restituirea
bunurilor a căror proprietară este și că această instanță trebuia să clarifice numai
problema dreptului de proprietate asupra anumitor mașini care se găseau în spațiile
aparținând societății Holland Binding, în Țările de Jos. Răspunsul la această
problemă de drept este independent de deschiderea unei proceduri de insolvență.
Acțiunea inițiată de German Graphics a urmărit în exclusivitate să garanteze
aplicarea clauzei de rezervă a dreptului de proprietate, convenită în favoarea acestei
din urmă societăți.
32. Cu alte cuvinte, acțiunea referitoare la respectiva clauză de rezervă a
dreptului de proprietate constituie o acțiune autonomă, care nu își găsește temeiul
în dreptul referitor la procedurile de insolvență și care nu impune nici deschiderea
unei asemenea proceduri, nici intervenția unui lichidator.
33. În aceste condiții, simplul fapt că lichidatorul este parte în litigiu nu este
suficient pentru a califica procedura inițiată la Landgericht Braunschweig drept
procedură care decurge în mod direct din faliment și care se află în strânsă
legătură cu o procedură de lichidare de bunuri.
34. Prin urmare, trebuie să se constate că o acțiune precum cea pe care
German Graphics a inițiat-o la Landgericht Braunschweig nu este exclusă din
domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 44/2001…”
Având în vedere cele mai sus-arătate, rezultă că CJCE interpretează art. 1(2)
din Regulamentul nr.44/2001 foarte restrictiv cu privire la pauliana de drept comun,
afirmând că doar acţiunile revocatorii cu care a fost sesizată o instanţă înainte şi
independent de o procedură colectivă intră în câmpul de aplicare al Regulamentului
CE nr. 44/2001.
Din raportul Virgos-Schmit4 şi din analiza jurisprudenţei CJCE rezultă că nu
putem extrage un criteriu pentru departajarea competenţei doar în funcţie de calitatea
reclamantului – în sensul că acesta ar fi practician în insolvenţă acţionând în numele
masei credale. Această calitate a sa este relevantă doar dacă el introduce acţiunea
colectivă în cadrul procedurii de insolvenţă. Criteriul decisiv este dat de aplicarea
principiului par condicio creditorum5 astfel cum l-a explicitat CJCE în cauza
(C-111/08) SCT Industri AB vs. Alpenblume AB. În această cauză CJCE se referă foarte
4

A se vedea Ilaria Pretelli,Cross-border credit protection against fraudulent transfers of assets.
Actio pauliana in the conflict of laws, Yearbook of Private International Law, Volume 13 (2011), p. 603.
5
Par condicio creditorum (lat.) este considerat a fi un principiu ce ţine de ordinea publică în
dreptul internaţional privat, în majoritatea statelor, şi este tradus în limbile romanice moderne astfel:
parità di trattamento dei creditori (it.), l’exigence d’assurer une protection identique pour tous les
créanciers (fr.), igual condición de crédito (sp.).
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clar la legătura strânsă dintre acţiune introdusă de lichidator şi procedura în sine, în
sensul că această acţiune trebuie să profite întregii mase credale.
În cauza relativ recentă (C-213/10) F-Tex SIA vs. Lietuvos-Anglijos UAB
„Jadecloud-Vilma”, lichidatorul persoanei juridice Neo Personal Light Clothing
GmbH (numită în continuare NPLC), societate germană aflată în insolvenţă, a cesionat
către societatea letonă F-Tex toate creanţele NPLC către terţi co-contractanţi ai
acestuia. Acest contract prevedea că masa credală a NPLC va primi 33% din creanţele
recuperate de F-Tex. Ulterior, F-Tex a introdus o acţiune contra societăţii lituaniene
Jadecloud-Vilma, un debitor al NPLC, la instanţa de fond lituaniană. Aceasta a respins
acţiunea ca inadmisibilă deoarece nu a considerat-o de competenţa instanţelor din
Lituania, ci a celor germane în baza Regulamentului nr.1346/2000. Instanţa lituaniană
de control judiciar (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas) a întrebat CJCE, inter alia, dacă
o acţiune pauliană introdusă de creditorul cesionar care a şi iniţiat o procedură colectivă
într-un alt stat membru (Germania) ar trebui să fie clasificată drept civilă sau
comercială sub art. 1(1) of Regulamentul (CE) nr. 44/2001. CJCE a decis că în speţă se
aplică doar Regulamentul (CE) nr. 44/2001, cu excluderea Regulamentului (CE)
nr. 1346/2000. Principalul argument ar fi că:
„43. În primul rând, spre deosebire de lichidator, care este, în principiu,
ținut să acționeze în interesul creditorilor, cesionarul este liber să exercite sau să
nu exercite dreptul de creanță pe care l-a dobândit. Astfel cum a constatat și
instanța de trimitere, F-Tex nu era obligată din punct de vedere legal să procedeze
la recuperarea creanței cedate.
44. În al doilea rând, cesionarul, atunci când decide să își exercite dreptul de
creanță, acționează în interes propriu și pentru beneficiul personal. Asemănător
dreptului de creanță pe care se întemeiază cererea sa, produsul acțiunii pe care o
intentează intră în patrimoniul său personal. Consecințele acțiunii sale sunt astfel
diferite de cele ale unei acțiuni revocatorii formulate de lichidator, care are ca
scop creșterea activului întreprinderii care face obiectul unei proceduri de
insolvență (Hotărârea Deko Marty, citată anterior, punctul 17).
..........................................................................................................................
47. Prin urmare, ținând seama de caracteristicile pe care le prezintă,
acțiunea principală nu are o legătură strânsă cu procedura de insolvență.”
Ca urmare, hotărârea (213/10) F-Tex SIA a oferit instanţelor naţionale6 toate
criteriile spre a tranşa conflictele de competenţă jurisdicţională între statele membre,
astfel încât acţiunea evocatorie de drept comun (a creditorului individual) urmează a se
6
Pentru jurisprudenţa instanţelor naţionale care aplică acelaşi raţionament ca şi CJCE în
privinţa liniei de demarcaţie dintre Regulamentele (CE) 44/2001 şi 1346/2000 a se vedea: decizia
Curţii Supreme a Poloniei din 13 martie 2013 IV CSK 499/12 citată de Danuta Brzezińska, Actio
Pauliana of the bankruptcy receiver within or outside the bankruptcy proceedings?, publicaţie
electronică pe site-ul internet https://www.insol.org şi Byers and others (acting as liquidators of
Madoff Securities International Ltd) v. Yacht Bull Corporation and another [2010] England and
Wales High Court 133 (Ch); [2010] WLR (D) 18 apud Ilaria Pretelli, op.cit., p. 605.
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supune regulilor de competenţă internaţională din Regulamentul (CE) nr. 44/20017 în
timp ce acţiunea colectivă sau concurs-pauliană urmează a se supune Regulamentului
(CE) nr. 1346/2000 referitor la insolvenţă. În mod just s-a remarcat în doctrină faptul
că CJCE, confruntată cu acest veritabil nod gordian al conflictelor de competenţă, a
ales să tranşeze problema recurgând la un criteriu ce ţine de acel ius commune al
statelor de drept romanist – principiul par condicio creditorum.
III. Soluția legiuitorului european în Regulamentul (CE) nr. 848/2015.
În Regulamentul (CE) nr. 848/2015 a fost preluată și codificată soluția jurisprudențială
din hotărârea Deko Marty în textul art. 6 alin. 1: „Instanțele din statul membru pe
teritoriul căruia a fost deschisă o procedură de insolvență în conformitate cu articolul
3 sunt competente pentru orice acțiune care decurge în mod direct din procedura de
insolvență și care este strâns legată de aceasta, precum acțiunile revocatorii”.
Această regulă urmează să se aplice tuturor procedurilor concursuale,
indiferent că sunt principale, secundare sau teritoriale și a început să fie citată în
considerente și de instanțele române8. Ea este de natură să ridice eficiența
procedurii de insolvență, deoarece soluțiile instanțelor la acțiunile concurs-pauliene
sunt mai predictibile pentru practicianul în insolvență iar costurile judiciare sunt și
ele mai mici, este de presupus că astfel de acțiuni se introduc în țara unde s-a
deschis procedura și unde acel practician în insolvență își are sediul.

7
Referitor la problemele de interpretare create de conflictele de legi în ipoteza acţiunii pauliene
de drept comun cu element de extraneitate şi practica judiciară extrem de controversată din statele
europene a se vedea Laura Carballo Piñeiro, Acción pauliana e integración europea: Una propuesta de
ley aplicable, „Revista Española de Derecho Internacional”, vol. LXIV (2012),1, p. 43-72, publicată şi
pe site-ul https://www.academia.edu.
8
A se vedea Curtea de Apel București, Secția a V-a civilă, Decizia nr. 1329/2017 din
22.09.2017, obligaţia de a face (ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să se dispună eliberarea unui
certificat privind hotărârile şi tranzacţiile judiciare, menţionat la art. 54 şi art. 58 din Convenţia de la
Lugano privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi
comercială) publicată pe site-ul www.sintact.ro accesat la data de 13.02.2018.
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File din istoria I.C.J.
Iolanda Eminescu, laureat al Premiului „Stelian Bonea”
al Academiei Române (1943)

Dr. Iolanda Eminescu (1921–1998) a fost unul dintre cei mai remarcabili
cercetători științifici ai Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, din
rândurile membrilor căruia a făcut parte de la anul înființării acestuia, 1954, până la
pensionarea sa, în 1983.
Fiică a ofițerului superior de armată Gheorghe Eminescu, fiul lui Matei
Eminescu, fratele poetului național Mihail Eminescu, a absolvit cursurile Facultății de
Drept a Universității din București în 1944. S-a înscris mai întâi ca avocat stagiar în
Baroul de Ilfov, iar la 17 februarie 1945 a făcut parte din primele trei femei (alături de
Sanda Rosetti și Steliana Popescu) care, la recomandarea consiliului Facultății de
Drept, au fost numite judecător în România. A funcționat magistrat până în anul 1949,
când a trecut asistent universitar la catedra de drept civil unde va activa timp de doi ani.
În anul 1954, odată cu înființarea Institutului de Cercetări Juridice, a fost angajată, prin
concurs, în calitate de cercetător științific în cadrul secției de drept civil, în perioada
1972–1975 îndeplinind funcția de director adjunct.
Timp de 29 de ani dr. Iolanda Eminescu a realizat remarcabile teme de cercetare
cu precădere în domeniile dreptului civil și al dreptului de proprietate intelectuală, care
au făcut obiectul unor lucrări de referință publicate în țară și străinătate. Pentru meritele
sale științifice a fost distinsă cu Premiul „Simion Bărnuțiu” al Academiei Române
(1967) și cu Premiul Uniunii Juriștilor pentru întreaga activitate științifică (1991).
Dar prima recunoaștere academică a venit încă din 1943, când studentei din anul
IV al Facultății de drept i s-a decernat, alături de alți 3 colegi, premiul „Stelian Bonea”.
Redăm, mai jos, ceremonia aferentă, așa cum a fost consemnată în Analele
Academiei Române. (M.D.)
ȘEDINȚA PUBLICĂ DE LA 17 DECEMBRIE 1943
Președinția d-lui I. SIMIONESCU.
La ședință asistă d-na Mathilda Stelian Bonea, la ordinea zilei fiind decernerea
premiilor acordate în acest an de Academie din «Fondul Mathilda și Stelian Bonea»
instituit de d-sa1.
1

Analele Academiei Române, Desbaterile, tomul LXIV, 1943–1945, Monitorul Oficial și
Imprimeriile Statului, București, 1946, p. 53–55.
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Sunt de față și trei din cei patru studenți premiați.
D-l Președinte I. SIMIONESCU2 deschide ședința cu următoarele cuvinte:
Domnilor Colegi,
Stimată Doamnă,
Domnule Decan,
E meritul d-voastre, Stimată Doamnă, că Academia Română ține azi ședință
pentru răsplata muncii, dată unor aleși studenți și studente dela Facultatea de Drept
din București.
Îndemnată de un nobil sentiment, care face podoaba sufletului d-voastre, în
amintirea scumpului d-voastre soț Stelian Bonea, fost Consilier la Înalta Curte de
Casație, ați făcut Academiei Române donația de un milion, ca din venit să se
împartă premii la doi studenți și două studente dela Drept, dintre cei mai meritoși,
recomandați de Consiliul profesorilor lor. Anul trecut au fost premiați prima serie.
În anul acesta sunt distinși:
D-nii Nicolae Busuioc din anul I;
Ion Băncilă, din anul II;
D-rele Maria Săcară din anul III și
Iolanda Eminescu din anul IV.
Academia Română a îndeplinit întocmai dorința d-voastre exprimată în actul
de donație. E calea pe care și-a impus-o cu toată stricteța, fără să țină seama de
variatele sarcini, uneori anevoioase, hotărîte de asemenea îndatoriri. Aceasta i-a
adus însă încrederea deplină a numeroșilor ei donatori, care au căutat să ceară
Academiei înaltul ei sprijin moral în îndeplinirea gândului ce i-au călăuzit. În acest
chip faptei lor lăudabile este asigurată nu numai trăinicia, dar și semnificația
pilduitoare pe timp îndelungat.
Întâmplarea a făcut ca ședința de azi să cadă după altele trei în șir, cu caractere
deosebite, dar care se întregesc în ce privește preocuparea Academiei Române, ca
Instituție națională.
În una din ele s’a preamărit actul dela Alba-Iulia ca hotărîre finală și veșnică
a lichidării trecutului sbuciumat al neamului.
În următoarea ședință s’a adus închinare vitejiei recunoscute a ostașului
nostru, după cum s’a înălțat străduința de a înzestra armata cu armele grele ale
artileriei moderne.
În ședința de azi e vorba despre așezarea din viitor a țării. Categoricul
imperativ al zilelor de mâine, așa cum se întrezărește prin fumul plutelor înverșunate
de pe toată fața pământului va fi munca stăruitoare în toate, cât și pregătirea
temeinică pentru a o săvârși cu rod bogat și sănătos.
2

Ion Simionescu (1873–1944), geolog și paleontolog, președinte al Academiei Române în
perioada 31 mai 1941–7 ianuarie 1944.
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Vieața popoarelor se va măsura după energia desfășurată pentru valorificarea
însușirilor lor pozitive, creatoare.
Iată înțelesul modestei manifestări de azi. Este apoteozarea muncii la tineretul
ce va forma biruința zilei de mâine a țării.
Ostașii rezistă valurilor amenințătoare. Ei ne mențin încrederea în biruința
finală. Îndărătul lor nu trebue să domnească lâncezeala așteptării. Pe lângă
solidaritatea sinceră a tuturor pentru întărirea rezistenței, se cere o înfrigurată
muncă în toate domeniile, la toate vârstele, dar mai ales la tineretul pe seama căruia
va cădea regenerarea vieții obștești.
Acesta e sensul premierii d-voastre, dragi studenți. Ați fost distinși fără să
munciți în vederea premierii. Râvna proprie v’a călăuzit, spre a putea fi aleși.
Acesta e meritul d-voastre, consfințit prin autoritatea morală a Academiei Române,
datorită gândului nobilei donatoare.
Ziua de azi să vă rămână drept îndemn pentru întreaga voastră viață. Ea arată
că ați apucat calea cea bună pentru viitorul d-voastre. Sunteți pionierii unei
generații dela care țara așteaptă întărire. S’a trecut faza vorbelor goale și a
gesturilor amenințătoare, care nu pot duce decât la haos și turburări periculoase
neamului, pândit din toate părțile. Dimpotrivă munca serioasă, cu temeiu pregătită,
înviorată prin dragostea de țară, molipsitoare prin efectele ei, e singura în măsură
să asigure așezarea țării pe temelii trainice. Este singura în putere să dovedească
lumii ce caută spre noi, că suntem în drept să ne apărăm libertatea și existența. Ne
bizuim pe vitalitatea creatoare a generației de azi spre a ridica neamul la valoarea
meritată prin însușirile sale înnăscute, asemenea popoarelor vrednice, cu o liniștită
evoluție mai îndelungată decât a noastră.
Păstrați pentru restul vieții în inima d-voastre stimă adâncă pentru donatoare,
care a dat prilej Academiei Române să reliefeze munca prin care v’ați distins,
călăuza pașilor din viitor. Vă urez ca odată, când veți ajunge să dați neamului
prinos munca d-voastre spornică, Academia Română să vă pomenească cu mândrie
numele, ca multora dintre cei pe care i-a distins și care au devenit factori de progres
ai țării. Aceasta înseamnă solidaritatea dintre noi, necesară întăririi neamului. De o
parte munca sfântă care înalță pe om, de alta gestul modestului ajutor din partea
donatoarei și răsplata morală a Academiei Române, Instituția tuturor Românilor, a
cărei menire este tocmai îndemnul și recunoașterea muncii din orice direcție a
activității naționale.
Țin să vă mulțumesc, Domnule Decan3, că participați la această ședință. Prin
premiarea celor recomandați de d-voastră, se aduce implicit un omagiu bine meritat
profesorilor Facultății de Drept din București. E dovada că iau parte la străduința
școalelor noastre superioare, de a da țării elemente de valoare, a căror muncă
serioasă și disciplinată, face chezășia de hotărîtă silință a tuturora spre întărirea
progresului în scumpa noastră țară, trecută prin atâtea grele cumpene.
3

Rarincescu Constantin G. (1893–1945), profesor de drept public, Decan al Facultății de Drept
din București între 1 septembrie 1942–1 septembrie 1944.
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Apoi d-sa predă fiecărui premiant premiul, în valoare de 8.000 lei.
D-ra studentă Iolanda Eminescu, în numele celor premiați, mulțumește
Academiei și d-nei Bonea pentru distincțiunea acordată.

Recenzie

Andrew Millie, „Philosophical criminology”
Policy Press, 2017, p. 153

Lucrarea Philosophical criminology aparţinând lui Andrew Millie, profesor la
departamentul de Drept şi criminologie, din cadrul Edge Hill University şi editor la
Policy Press, colecţia în serie New Horizons in criminology, explorează modul în care
se corelează criminologia, filosofia, geografia umană şi teologia. Autorul este cunoscut,
de asemenea, pentru lucrările sale în domeniul politicilor şi a comportamentului antisocial. Dintre publicaţiile anterioare, amintim: Anti-social Behaviour Strategies:
Finding a balance (2005, co-autor) şi Securing Respect: Behavioral Expectations and
Anti-social Behaviour in the UK (2009b).
Explorarea acestei zone, non-tradiţionale în criminologie, a avut printre premise
și organizarea unui panel cu titlul Criminologie şi filosofie în cadrul unei manifestări
ştiinţifice organizate de Societatea Britanică de Criminologie. Volumul este structurat
în 8 capitole, respectiv: O criminologie filosofică, Judecăţi de valoare, Moralitate,
Estetică şi criminalitate, Ordine și dezordine, Reguli, Respect, Concluzii.
Această carte accesibilă din seria „New Horizons in Criminology” este prima
care a adus în prim-plan această zonă în plină ascensiune. Menţionăm că în aceeaşi
serie au apărut şi alte volume cu titluri incitante, precum: Indigenous Criminology,
Sports Criminology, Convict Criminology. Bazându-se pe cercetarea teoretică și
empirică desfăşurată de autor, Philosophical criminology analizează granițele
criminologiei și posibilitățile unui transfer mai amplu de cunoştinţe între criminologie
și filosofie. Cartea valorifică exemple dintr-o serie de țări și oferă o platformă de
discuţii pe probleme importante de actualitate, folosind perspective filosofice, teoretice.
Stilul în care autorul a conceput lucrarea este unul accesibil deopotrivă pentru
nespecialişti, studenţi și practicieni. Acesta precizează şi de ce această publicaţie
reprezintă un plus atât pentru filosofi, cât şi pentru criminologi. Capitolele tratează
aspecte rar exploatate de criminologi, de la cele estetice la cele teologice. De aceea,
criminologia apare ca loc de întâlnire a unor idei din diferite discipline, idei care
îşi găsesc aplicabilitate la problematica criminalităţii. Altfel spus, criminologia ar
reprezenta aplicarea altor discipline la studiul criminalităţii și al criminalilor (și de
asemenea, devianţei, vătămării, incivilităţii, delictului)..
Autorul consideră că disciplina Filosofie a suferit diviziuni şi schisme, iar
Criminologia ar trebui să înveţe din experienţa filosofiei, la acest capitol. Ca atare,
.

STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 7 (63), nr. 1, p. 91–96, Bucureşti, ianuarie – martie, 2018

92

Aura Preda

2

recunoaştem în titlurile unor capitole șase idei filosofice privind relațiile noastre cu
ceilalți: valori, moralitate, estetică, ordine, reguli și respect. Deşi se opreşte la aceste
categorii, autorul recunoaşte că există şi alte abordări filosofice cu relevanţă pentru
criminologie, cum ar fi: filosofia condamnării, a pedepsei sau a justiţiei.
În primul capitol, intitulat „O filosofie criminologică” s-a realizat distincţia
dintre filosofia analitică şi cea continentală. Întrucât din ambele perspective
tradiţionale s-au conturat interferenţe, se recomandă criminologiei să rămână
deschisă ideilor, decât să rămână ancorată într-o abordare. Criminologia filosofică
ridică întrebări esenţiale despre modul în care ajungem să ne întâlnim unii cu alții și
ce se întâmplă când nu. Faţă de cei care consideră că, teoretic, criminologia este doar
pentru sociologie și politicile sociale, problematica dezbătută în volum demonstrează
că este vorba despre mult mai mult, incluzând şi „o cameră” pentru criminologia
filosofică. Autorul îşi asumă perspectiva filosofică prin prisma propriilor puncte de
plecare, valori, abordări preferate, dar nu omite să invite la dezbateri şi dispute, chiar
şi pe criminologii care vor fi tentaţi să aprecieze publicaţia ca fiind ezoterică. Astfel,
deşi se consideră că debutul criminologiei este în sec. al XIX-lea, Andrew Millie
afirmă că începutul „criminologiei clasice” este mai devreme. Ulterior, autorul
exemplifică modul în care diverși criminologi sau curente criminologice s-au inspirat
din lucrările unor filosofi cum ar fi, Michel Foucault (1997), Richard Rory (2015),
David Polizzi (2016). Concluzionând, criminologia filosofică poate fi concepută ca o
aplicare a filosofiei la un subiect specific: „criminalitatea”. În acest sens este util să
înţelegem relaţia între incriminare şi putere, modul în care legea este folosită pentru a
preveni producerea unor pagube altora, diferenţele între comportamente ofensatoare,
abjecte, greşite sau ne-normative.
Capitolul doi este centrat pe valoarea judecăţilor care se iau, deopotrivă de
criminologi şi de restul societăţii, pentru a determina care dintre acţiuni sau omisiuni
sunt apreciate, tolerate sau cenzurate ca inacceptabile. Se susţine, de asemenea, că
anumite comportamente pot fi apreciate într-un context, dar cenzurate într-altul. Sunt
evidenţiate şi alte judecăţi de valoare, cum ar fi morale, estetice, prudențială. Ele au
la bază filosofia valorilor sau axiologia (teoria valorilor). Axiologia este deseori
asociată cu judecăţile moral evaluative privind ceea ce este bun şi ce este rău. De
asemenea, există judecăţi morale deontice despre ceea ce este corect, greşit,
obligatoriu, motiv pentru a face sau pentru ce ar trebui să fie. Acestea sunt bazate pe
etici deontologice. Există şi judecăţi de valoare estetică privind ceea ce este
considerat frumos, urât sau chiar inadecvat. În procesul de incriminare sunt
importante nu numai valorile morale şi estetice, dar autorul argumentează şi rolul
judecăţilor de valoare de ordin prudenţial şi economic. În construirea raţionamentelor
sale autorul citează atât sociologi precum Howard Becker, A. Cohen, Louis Wirth,
filosofi, cum ar fi Karl Popper, E. Kant, Zimmerman, Hobbs,William David Ross,
Karl Wellman, G.E.Moore, F. Nietzsche şi deopotrivă lucrările unor criminologi,
Anthony Bottoms, Phil Scraton, Eeich Goode, Nachman Ben-Yehuda.
Concluzionând, o cercetare criminologică neutră nu este posibilă, iar judecăţile de
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valoare sunt parte integrantă a înțelegerii binelui, răului, şi a aprecierii privind
acţiunile sau omisiunile ca fiind pozitive, tolerate sau cenzurate.
Autorul valorifică perspectiva ideilor kantiene cu privire la demnitatea umană a
operei lui Paul Ricoeur, a teologiei creştine, cu predilecţie în capitolul trei. Tot aici
este aprofundată şi importanţa filosofiei morale pentru criminologie. Conform
criminologului britanic Anthony Bottoms se susține că toţi criminologii ar trebui să
acorde o atenţie sporită moralităţii. Acelaşi capitol tratează diferite tradiţii filosofice
concentrându-se asupra virtuţilor, a consecinţelor şi a noţiunilor deontologice de
datorie şi reguli. Istoricul criminologiei este evidențiat prin asociere cu gândirea
utilitaristă. În finalul capitolului se detaliază Regula de Aur și „categorical
imperative”, care în etica kantiană reprezintă o obligație morală necondiționată care
este obligatorie în toate circumstanțele și nu depinde de înclinația sau scopul unei
persoane, aceasta deoarece numai acțiunea liberă poate avea o valoare morală
autentică, imperativul categoric trebuie să fie nu numai imperiul suprem al rațiunii,
ci și legea supremă a moralității. În ceea ce priveşte Regula de Aur, aceasta este o
maximă care a existat în numeroase culturi şi religii, cu sensul din biblie, respectiv
acela de a face altuia doar ceea ce îţi doreşti ca ei să facă pentru tine. Ambele, Regula
de Aur şi „categorical imperative”, sunt noţiuni universale şi se referă la a-i trata pe
alţii doar aşa cum se aşteaptă să fie tratat de către ceilalţi.
Tot în acest capitol regăsim cele două modele ale valorii, respective modelul
percepţiei, conform căruia se doreşte ceva pentru că are o valoare, şi modelul
preferinţei, bazat pe faptul că ceva este valoros pentru că este dorit, deci valoarea
este legată de gustul personal şi preferinţele sociale.
În continuare sunt tratate cel patru tipuri de judecăţi de valoare: morale,
prudenţiale, estetice şi economice. Cele morale sunt influenţate de credinţă, de
concepţia utilitaristă cu privire la ce este bine şi ce este rău, în timp ce judecăţile de
valoare de ordin estetic se referă în special la semnificaţia vizuală cu emergenţă
spre criminologia vizuală promovată de Francis (2009), Carrabine (2012).
Judecăţile prudenţiale se raportează la problemele ce vizează calitatea vieţii,
conform lui James Griffin. Ultima categorie, a judecăţilor economice, importante
pentru viaţa de zi cu zi şi promovate mai ales de perspectiva marxistă, se pot
identifica atât la nivel microsocial, cât şi la cel macro. Pentru ultima situaţie,
judecăţile economice se referă inclusiv la cele luate de guvern în legătură cu
criminalitatea marilor corporaţii, a politicilor privind migraţia, etc.
Capitolul patru se construieşte în jurul aspectelor ce aparţin esteticii. Autorul
porneşte de la premisa că pentru foarte mulţi legătura dintre estetică şi criminologie nu
este imediat evidentă. Se demonstrează că aşteptările estetice ale oamenilor pot
determina ceea ce este considerat ca fiind un comportament acceptabil sau cui îi este
tolerată prezenţa în spaţiile publice. Esteticienii pot de asemenea, spre exemplu, să aibă
legătură cu scriitorii de graffiti care devin celebrități și care ajung în închisoare. În plus,
ideile privind frumusețea peisagistică pot duce la incriminarea oamenilor sau a
lucrurilor care nu se potrivesc, mai ales în ceea ce priveşte viaţa urbană, în termeni de
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atracţii turistice, regenerare urbană. Se vorbeşte în acest sens despre o criminologie
vizuală, a cărei promovare îi aparţine Marianei Valverde. Tot în acest capitol autorul
apelează la semiotică, ca modalitate de interpretare a unor semne, pentru a delimita, de
exemplu, dacă oamenii străzii sau un grup de tineri gălăgioşi pot reprezenta un
potenţial pericol, pot fi ignoraţi, toleraţi sau bineveniţi. Acesta apreciază că uneori
preferinţele de ordin estetic (gust, culoare, aspect) au condus la diferite incriminări.
Criminologia estetică ar trebui să fie interesată, după cum afirmă autorul, în emoţii şi
răspunsuri afective la stimulii din jurul nostru.
În capitolul cinci, accentul cade pe noţiunile de ordine și dezordine,
considerate ca aspecte intrinseci ale criminologiei. Importanţa ordinii sociale
(precum şi a modului în care poate fi menţinută) este dezbătută alături de modul în
care putem trăi împreună, în timp ce individualismul modern târziu statuează că ar
trebui să ne punem pe primul loc. Provocarea este cum poate fi încurajată existenţa
socială într-o societate a indivizilor. Ca punct de plecare, autorul valorifică o
învăţătură biblică „iubeşte-ţi vecinul ca pe tine însuţi”, dar şi alte devize-ordin
pentru a da sens lumii din jur. În acest sens se aminteşte rolul noţiunii de anomie,
familiar datorită sociologilor Durkheim şi Merton. Deopotrivă sunt studiate
perspectivele postmoderniste privind haosul. Recentele crize economice au
demonstrate limitele acestui mod de a gândi şi beneficiile intervenţiei informale.
De aceea, nu este necesar să existe lucruri rele, ci din nou se pune problema cine
decide ce este acceptabil, tolerabil sau cenzurat. În final se propune conceptul de
ordine estetică.
În capitolul șase, autorul tratează normativul şi regulile legale care sunt puse
în aplicare și pot face dintr-o societate ordonată mai mult decât o posibilitate.
Politicienii sunt dornici să evidențieze sprijinul lor pentru oamenii care muncesc
din greu, respectă legile, se supun standardelor majorităţii, „joacă după reguli”.
Măsura în care oamenii chiar joacă după reguli este chestionabilă mai ales în
societăţile capitaliste contemporane din partea de vest şi gradul în care regulile sunt
încălcate sau excepţiile identificare sunt evidențiate. Este explorată teoria
contractului social bazat pe o guvernare democratică, ca și posibilitatea ca uneori
dreptul moral de a face ceva să însemne chiar încălcarea legii. Dreptul însuşi
operează ca un sistem de excepţii şi nu este aplicat identic în toate situaţiile.
Autorul atrage atenţia că este posibil ca unele excepţii sunt atât de comune şi
regulile atât de frecvent aplicate încât actul deviant ar fi generat de respectarea prea
strict a regulilor sociale şi a legilor. Teoria jocului devine relevantă în acest context
încât regulile sunt folosite în avantajul individual sau pentru diverse beneficii.
Totuşi, neaplicarea unitară a regulilor generează conflict. Cheia pentru minimizarea
acestui conflict este centrarea pe respectul pentru poziţiile altora.
Ultimul capitol este centrat pe subiectul respect şi este bazat pe interpretarea
kantiană a noţiunii de demnitate umană şi de a trata oamenii ca scopuri, şi nu ca
mijloace. Înţelesul conceptului de respect a fost o preocupare constantă pentru
filosofia morală. Conform egalitarismului, respectul este datorat tuturor persoanelor,

5

Recenzie

95

dar coexistă în contrast cu alternativa conform căreia respectul trebuie să fie câştigat.
Respectul mutual este fundamental pentru armonia noastră ca societate multiculturală
şi este fundamental pentru succesul nostru.
Concluziile din capitolul final aduc laolaltă descoperirile de pe parcursul lucrării
şi contemplă posibilitatea unei criminologii empatice. De asemenea, regăsim o
reflecţie privind contopirea tuturor abordărilor de profil într-o criminologie filosofică.
Autorul împrumută atât cunoașterea, cât și înțelepciunea din tradițiile analitice
și continentale și explică de ce criminologia a fost întotdeauna (și trebuie să fie
întotdeauna) o încercare preponderant filosofică, sui generis.
Conf. univ. dr. Aura Preda∗

∗

Cercetător științific gr.III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”
al Academiei Române; contact: aurapreda7@yahoo.ro.
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Viața științifică

Colocviul internațional
,,Violența împotriva femeilor în Europa Centrală și Orientală. Toleranță zero”
Centrul Regional FRancofon de Studii Avansate în Științe Sociale
(CeReFREA – Villa Noël), București, 20 octombrie 2017.

În deschiderea manifestării ştiinţifice au luat cuvântul dna Simona Necula, în
calitate de Secretar general al centrului prezentând istoricul, specificul şi realizările
CEREFREA. Reţinem în acest sens, că a fost fondat în anul 2012 de Universitatea
Bucureşti, Colegiul Noua Europă din București, Noua Universitate Bulgară din
Sofia și Ambasada Franței în România. Acest centru își propune să consolideze
vizibilitatea comunității științifice de limbă franceză în domeniul științelor sociale
și umaniste din regiunea Europei de Sud-Est (SEE), în cooperare cu instituțiile
franceze de cercetare și formare.
Ca misiune și obiective vom reţine câteva aspecte esenţiale. Astfel, CEREFREA
Villa Noel este un centru de formare și cercetare cu standarde înalte în domeniul
științelor sociale, ce îşi propune să ofere cercetătorilor și cadrelor universitare din
regiunea Europa Centrală condiții adecvate de activitate științifică și pentru a încuraja
dezbateri critice interdisciplinare.
CEREFREA Villa Noël urmărește crearea unei rețele de cercetători, dezvoltarea
unui centru specializat și o platformă pentru schimburile academice naționale și
internaționale.
În același timp, prin organizarea de evenimente științifice deschise studenților
la nivel de doctorat și masterat, cum ar fi mese rotunde, ateliere de lucru, seminarii
de doctorat, acesta își propune să sprijine apariția unei noi generații de oameni de
știință specialişti în științele umaniste și sociale.
Excelenta cooperare cu instituții francofone prezente la București (Agenția
Universitară Francofonă, Organizația Internațională a Francofoniei, Institutul
Francez), precum și ambasade, misiuni diplomatice ale țărilor francofone, este
dovedită atât prin evenimentele organizate în parteneriat, cât şi prin proiectele
academice, științifice și culturale desfășurate împreună. Obiectivele CEREFREA
sunt ecou al strategiilor instituțiilor francofone internaționale, în încercarea de a
face din cercetarea științifică în domeniul uman și social o componentă importantă
de punerea în aplicare a acestor strategii.
În ceea ce priveşte activitățile desfăşurate, Centrul a organizat, în ultimii doi ani,
aproximativ două sute de evenimente (simpozioane, conferințe, ateliere și întâlniri de
.
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lucru) cu mai multe entităţi, fondatori și parteneri naționali și internaționali, printre
care: Colegiul juridic franco-român de studii europene, Facultatea de Științe Politice,
Şcoala Doctorală Francofonă în Științe Sociale, Colegiul Noua Europă (NEC),
Institutul Francez al României, Ambasada Franței în România, Lectoratul francez al
Universității din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, GADIF (Grupul
Ambasadelor, Delegațiilor și Instituțiilor franceze din România), DepartamentulCatedră al UNESCO, Școala de Studii Avansate în Științe Sociale (EHESS),
Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne, Universitatea din Aix-Marseille, Université
Lumière Lyon 2, Universitatea din Bordeaux etc.
Principalele axe de cercetare ale acestui renumit centru sunt:
– Științe sociale și societate, axa în cadrul căreia centrul îşi propune să
examineze aspecte legate de epistemologie, metodologie, poziționare
conceptuală și raționalități specifice ale științelor umane. În strânsă coerență
cu aspectele teoretice, sunt interesați și de problema ancorării sociale a
științelor umane, a reprezentărilor și a strategiilor sociale ale științelor.
– Reforma de stat în țările din Europa Centrală și de Est din 1990,
urmăreşte funcționarea statelor din Europa Centrală și de Est, state care trec
prin transformări majore ca urmare a tranziției la democraţie, cele mai multe
dintre ele de peste douăzeci de ani. Pe de altă parte, în cadrul Uniunii
Europene reconfigurarea instituțiilor politice și juridice tradiționale pare să
fie nucleul comun al reformei mai multor state europene. România, situată la
intersecția acestor două tendințe, pare să fi început într-un mod hotărât un
adevărat loc de construcție a cadrului normativ și a instituțiilor sale publice.
Reforma constituțională rămâne un subiect de actualitate în România, pe care
o serie întreagă de conferințe și dezbateri vor încerca să o pună în lumină, în
special prin intermediul metodei comparative aplicată în domeniul dreptului.
În același sens, reforma structurii administrative a statului și crearea
potențială a regiunilor ca un nivel intermediar suplimentar între autoritățile
centrale și locale permit opinii încrucișate între România și Franța. La nivelul
cadrului normativ, tendința care se distinge este cea a codificării sau
revizuirii legilor existente. O analiză comparativă a soluțiilor avute în vedere
în materie electorală, civilă sau comercială va permite o mai bună înțelegere
a mizelor, a teoriilor și a ideologiilor care stau la temelia lor și va oferi o
bază bună pentru a plasa dezbaterea în contextul său european.
– Buna guvernanţă, este o altă axă care suscită abordări interdisciplinare. În
mod inevitabil asociat cu statul de drept, „buna guvernanţă” este un concept
adesea folosit, inclusiv la nivel supranațional, fără ca, de fapt, conținutul și
domeniul său de aplicare să fie cu adevărat stabilite. Examinarea acestui
concept în scopuri juridice este necesară, restabilind abordările ideologice și
tehniciste ale acestei noțiuni ce ar trebui să permită găsirea orientării
responsabile în conducerea competențelor și puterilor statului, în special în
cadrul Uniunii Europene.
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– Francofoniile de ieri și de astăzi, este o axă ce vizează situația actuală a
cercetării francofone din regiune, situaţie ce va face obiectul unei baze de
date care să cuprindă toți cercetătorii de limbă franceză din științele sociale.
– Științe sociale și reflexivitate, pentru ca o cercetare să se încadreze în
acest domeniu multidisciplinar de geometrie variabilă, cum sunt științele
sociale, trebuie să includă în mod necesar o dimensiune reflexivă, trebuie să
ridice întrebări.
– Metamorfozele democrației, este axa de cercetare în cadrul căreia se
examinează transformările recente ale democrației care implică reînnoirea
gândirii politice, a principiilor normative, a practicilor politice și a actorilor
democrației, așa cum se întâmplă în dezbaterile contemporane. Se creează noi
direcții de cercetare și acțiune politică, ca urmare a crizelor de reprezentare
politică, a provocărilor frontierelor și a naturii comunităților politice și a
apariției de noi tehnologii de guvernare și acțiuni publice. Noile perspective,
de asemenea, dau naștere la o reconsiderare a surselor istorice a gândirii
politice, care conduc la recitirea practicilor, instituțiilor și ideilor politice.
– Societățile, conflictele și violența din țările din Europa Centrală și de
Est în secolul al XX-lea, ca axă de cercetare pune CEREFREA într-un
domeniu de cercetare în istorie și antropologie istorică, care a fost foarte
dezvoltat – mai mult de un sfert de secol – în Franța, Marea Britanie,
Germania, Belgia și Canada, dar care este încă în mare măsură neexplorat în
zona Europei de Est și de Sud-Est.
– Francofoniile medievale și ecourile lor actuale. Obiectivul pe termen
scurt și mediu al axei este de a organiza un eveniment internațional anual, cu
participare regională și interregională, care să reunească profesori-cercetători
și studenți masteranzi și doctoranzi a căror activitate se referă la Evul Mediu,
participanţi care să publice prezentările în volumele rezultate din aceste
întâlniri și să contribuie la o mai bună cunoaștere la nivel național și
internațional a francofoniilor medievale, la originea culturii europene.
– Procesul de patrimonizare, se află în centrul unei serii de evenimente
științifice, proiecte educaționale și de cercetare care au fost inițiate de o rețea
de cercetători din mai multe țări care a debutat în 2016, evenimente care au o
dublă finalitate.
– Francofonia și drepturile omului, este o axă în cadrul căreia se va pune
accent pe sporirea valorii legăturilor interinstituționale existente, în special în
regiunea Europei Centrale și de Est și pe crearea de noi relații academice,
culturale și publice cu instituțiile educaționale și de cercetare, cu organizațiile
neguvernamentale guvernele, autoritățile locale din întreaga lume cu
preocupări în domeniul drepturilor omului.
CEREFREA Villa Noël a creat în anul 2016, cu sprijinul Organizației
Internaționale a Francofoniei, axa „Francofonia și drepturile omului”. În acest
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sens, un prim colocviu internațional pe tema egalității dintre femei și bărbați în și
prin educație în țările Europei Centrale și Orientale a avut loc în toamna anului
2016 la București, manifestare ştiinţifică ce a reunit specialiști din mai multe țări:
Algeria, Armenia, Georgia, Franța, Maroc, România și Republica Moldova.
Seria acestor colocvii internaționale a continuat în acest an cu tema violenței
împotriva femeilor. De aceea, CEREFREA Villa Noël, în parteneriat cu Facultatea
de Ştiinte Politice a Universităţii din Bucureşti (FSPUB), Facultatea de Jurnalism și
Științele Comunicării, Școala Națională de Studii Politice și Administrative,
Centrul Filia, Université Lumière Lyon 2, și cu sprijinul Organizației Internaționale
a Francofoniei și al Agenției universitare a Francofoniei, a organizat în data de
20 octombrie 2017, la Villa Noël, colocviul internațional intitulat „Violența
împotriva femeilor în Europa Centrală și Orientală. Toleranță zero”.
În data de 21 octombrie 2017, colocviul a fost urmat de seminarul regional
despre egalitatea dintre femei și bărbați „Violența împotriva femeilor în țările
Europei Centrale și Orientale. Toleranță zero”, organizat de Ministerul Afacerilor
Externe din România, în cooperare cu Organizația Internațională a Francofoniei
(OIF) și cu participarea ONG-urilor, precum Centrul Filia și Asociaţia Anais.
Scopul acestei manifestări ştiinţifice a vizat identificarea, respectiv analiza
strategiilor de intervenție relevante împotriva violenței și în favoarea egalității
dintre femei și bărbați. Practic, tematica anunţată este o invitaţie de a reflecta
asupra cauzelor violenței, de a evalua situația din mai multe țări, de a identifica și
de a analiza strategiile de intervenție relevante împotriva violenței.
Reţinem, însă ca obiective specifice ale acestui seminar regional: prezentarea
politicilor și măsurilor naționale și internaționale de protecție și asistență pentru
toate victimele violenței de gen (legi și punerea acestora în aplicare, ordine de
protecție, ordine de interdicție, sancțiuni, măsuri penale, etc.); prezentarea
structurilor de stat activând în domeniul violenței împotriva femeilor; rolul
cercetării în prevenirea, urmărirea și eliminarea violenței împotriva femeilor
(analizarea legislației, propunerea de legi, crearea de centre de adăpost pentru
victimele violenței, centre de criză, numere de urgență, asistență juridică etc.);
prezentarea rolului societății civile, alături de stat, în prevenirea, urmărirea și
eliminarea violenței împotriva femeilor (analizarea legislației, propunerea de legi,
crearea de centre de adăpost pentru victimele violenței, centre de criză, numere de
urgență, asistență juridică, etc.); integrarea perspectivei de gen (egalității între
femei și bărbați ca soluție pentru prevenirea violenței asupra femeilor, combaterea
stereotipurilor de gen, discriminărilor multiple, sănătății sexuale și reproductive) în
programele și curriculele școlare și universitare.
Dintre intervenţiile susţinute în prima zi, reţinem Drd Oleksandra KUNOVSKA
MONDOUX, Universitatea din Fribourg (Elveția), Ucrainiencele în focul războiului
nedeclarat, consiliera Procurorului Republicii, Merita GASHI (Kosovo), Stigmatizarea:
obstacole în calea reintegrării victimelor violenței sexuale din războiul din Kosovo,
Director de cercetare Fabrice VIRGILI, Universitatea Paris 1, Panthéon-Sorbonne
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(Franța), Istoricizarea violențelor conjugale în Franța secolului al XX-lea, Cercetător
asociat Omar FASSATOUI, Universitatea Aix Marseille (Franța), Drepturile femeilor în
Tunisia: o excepție neîncheiată? Cadru pedagogic Laetitia CESAR-FRANQUET, IRTS
Nouvelle-Aquitaine (Franța), Violențele conjugale: un model social francez versus un
model societal spaniel, Prof. Marianna PSYLLA, Universitatea Panteion (Grecia), Spațiu
public și gen: reformularea politicii și sfera mediatizată, Conf. Valentina MARINESCU,
conf. Silvia BRANEA, Universitatea din București (România), Despre nevoia unei noi
paradigme jurnalistice în acoperirea mediatică a violenței împotriva femeilor, Cerc.
Ecaterina BALICA, Academia Română (România), Femicidul: reprezentarea victimelor
și agresorilor în media online din România, Conf. Béatrice DELZANGLES,
Universitatea Paris-Dauphine (Franța), Egalitatea dintre femei și bărbați și lupta
împotriva violențelor sexuale în universitățile franceze, Dr. Simona CHIRCIU, Școala
Națională de Științe Politice și Administrative (România), Hărțuirea femeilor în spațiul
public din România: cifre și experiențe, Cerc. asociată Edith MARUEJOULS,
Universitatea Bordeaux-Montaigne, Geograf și creatoare a AROBE – Atelierul de
cercetare OBservator Egalitate. „Egalitatea reală din perspectiva relațiilor fete/băieți în
curtea școlii”. Pertinența unei paradigme feministe în geografie, Simone TOUSSI,
Universitatea Laval (Canada), Diferite abordări ale organizațiilor internaționale cu
privire la violența împotriva femeilor: o analiză comparativă, Drd. Lilia POTÎNG,
Academia de Stat, jurist Asociația Promo-LEX (Republica Moldova), Legislația
moldovenească pentru protecția femeilor victime ale violenței domestice în Republica
Moldova.
Tematica celei de-a doua zile a consolidat, de asemenea, interacțiunile dintre
OSC-urile din regiune, precum și platformele internaționale de colaborare a
societății civile în lumea vorbitorilor de limbă franceză, în special cu rețeaua
francofonă pentru egalitatea între sexe.
Panorama asupra situației Europei Centrale și Orientale aparţine dnei Carmen
RADU (RO), specialistă în probleme de egalitate între femei și bărbați, președinta
Asociației FRONT, membră a Rețelei pentru prevenirea și combaterea violenței
împotriva femeilor, „Ce strategii politice și inițiative naționale împotriva violenței
asupra femeilor există în Europa Centrală și Orientală?”, dna Diana ÇULI (AL),
președinta Forumului Independent al Femeilor albaneze, „Legislația albaneză și
lupta ONG-urilor din Albania împotriva violenței asupra femeilor, dna Zara
NAZARYAN (AM), directoare de redacție Courrier d’Erevan, „Violența împotriva
femeilor în Armenia: probleme legate de mediatizare”, dna Daniela
GORBOUNOVA (BG), de la Fundația „Centrul bulgar pentru cercetări de gen”,
lucrarea „Bulgaria – pentru o legislație conformă cu normele europene”, dna
Nataşa DOKOVSKA (MK), coordonatoarea secției Egalitate de gen din Asociația
Jurnaliștilor pentru Drepturile Omului, „Violența împotriva femeilor – unde s-a
ajuns cu Convenția de la Istanbul în Macedonia?”, dna Valentina BODRUG
(MD), președintă Gender Centru, „Prevenirea violenței prin educație”, dna Elena
ARHIRE (RO), Asociația ANAIS, „Reperarea cazurilor de violență împotriva
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femeilor și instrumente de protecție în România – legislație și servicii”, dna Lindita
GJETANI (AL), secretar general Grupul Media al Femeilor din Albania, „Media și
violența împotriva femeilor – asociațiile de femei jurnaliste albaneze și lupta lor
împotriva violenței asupra femeilor”, dna Anna NIKOGHOSYAN (AM), coord.
„Coaliția împotriva violenței asupra femeilor în Armenia: proiecte vechi și
viitoare”, dna Genoveva TISHEVA (BG), directoarea Alianței pentru apărare
împotriva violenței bazate pe gen, „Societatea civilă împotriva violenței asupra
femeilor bulgare”, dna Valentina GORGIEVSKA (MK), Centrul social media și
comunicare strategică, „Societatea civilă macedoneană împotriva violenței asupra
femeilor – ce demersuri?”, dna Veronica VITION (MD), coordonatoarea
proiectului Coaliția Națională „Viață fără violență în familie!”, „Rolul societății
civile din Moldova în prevenirea și lupta împotriva violenței asupra femeilor”, dna
Andreea BRAGĂ (RO), directoare Executivă Centrul FILIA, „Mobilizarea de forțe
a ONG-urilor din România care luptă împotriva violenței asupra femeilor:
activism și educație non-formală în România”.
De semnalat că cele două evenimente s-au bucurat de ecou favorabil,
manifestat prin numărul participanţilor înscrişi în program, diversitatea ţărilor
reprezentate şi a aspectelor din care a fost abordat acelaşi subiect şi, deopotrivă,
atât prin reprezentanţi ai autorităţilor publice, cât şi ai multor ONG-uri cu atribuţii
în acest domeniu.
Conf. univ. dr. Aura Preda∗
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