
STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 11 (67),  nr. 3, p. 307–442, Bucureşti, iulie–septembrie, 2022 

STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE 

Anul 11 (67), Nr. 3 Iulie – Septembrie 2022 

S U M A R 

Editorial  

MIRCEA DUȚU, Constituționalismul în dezvoltarea modernă și contemporană a României  ..  313 

Studii 

MIRCEA DUȚU, Nașterea, evoluția și perspectivele de afirmare ale constituționalismului 

 românesc. Apartenență europeană și puternică vocație națională  ..................................  323 

HORIA CIURTIN, În căutarea justiției: Mircea Djuvara și raționalitatea legitimatoare a 

dreptului .........................................................................................................................  349 

DANIEL-MIHAIL ȘANDRU, Considerații privind relația dintre protecția juridică a mediului 

 înconjurător și dreptul noilor tehnologii  ........................................................................  371 

VERSAVIA BRUTARU, Scurte considerații privind prescripția răspunderii penale în 

contextul deciziilor Curții Constituționale 297/2018 și 358/2022 ..................................  385 

ALEXANDRU ȚICLEA, Dreptul la concediul de odihnă plătit în cazul cumulului de funcții  .  401 

RADU STANCU, Aplicarea principiilor ratione materiae și ratione loci în cauzele cu 

elemente de extraneitate în fata instanțelor franceze de contencios administrativ  .........  411 

Viaţa ştiiinţifică 

Centenar constituțional: 1923–2023. Tradiția constituțională și perspectivele dezvoltării 

constituționalismului în românia. ciclu de conferințe consacrate aniversării 

centenarului constituției din 29 martie 1923 (Gabriel Manu)  .......................................  419 

Recenzie  

Eugenia MARIN, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Comentariu pe articole, Ed.  

 Hamangiu, București, 2020, 594 p. (Dana Apostol-Tofan)  ................................................. 427 

Note de lectură 

Revue internationale de Criminologie et Police Tehnique et Scientifique, nr.3/2021 , 

Geneva, publicație a Asociației Criminologilor de Limbă Franceză (AICLF), 120 p. 

(Aura Preda)  ............................................................................................................ 439 



 

 

 

 

 

  



STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 11 (67), nr. 3, p. 307–442, Bucureşti, iulie–septembrie, 2022 

STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE 

Année 11 (67), N°. 3 Juillet – Septembre 2022 

S O M M A I R E 

Éditorial  

 
MIRCEA DUȚU, Le constitutionnalisme dans le développement moderne et contemporaine  
 de la Roumanie ...............................................................................................................  313 

Études 

MIRCEA DUȚU, La naissance, l’évolution et les perspectives d’affirmation du 
constitutionnalisme roumain. L’appartenance européenne et une forte vocation nationale  323 

HORIA CIURTIN, A la recherche de la justice : Mircea Djuvara et la rationalité légitimatrice  
 du droit ...........................................................................................................................  349 
DANIEL-MIHAIL ȘANDRU, Considérations sur la relation entre la protection juridique de 

l’environnement et le droit des nouvelles technologies  .................................................  371 
VERSAVIA BRUTARU, Brèves considérations sur la prescription de la responsabilite penale 

dans le contexte des décisions de la Cour Constitutionnelle de la Roumanie no. 
297/2018 et 358/2022  ....................................................................................................  385 

ALEXANDRU ȚICLEA, Le droit au congés payés dans le contexte du cumule de fonctions  ..  401 
RADU STANCU, L’application des principes rationae materiae et rationae loci dans les 

affaires avec élément d’extranéité de devant le juge administratif français ...................  411 

Vie scientifique 

Centenaire constitutionnel : 1923–2023. La tradition constitutionnelle et les perspectives 
dudéveloppement du constitutionnalisme en Roumanie. Série de conférences consacrées 
al’anniversaire du centenaire de la Constitution nu 29 mars 1923  (Gabriel Manu)   .................  419 

Revues 

Eugenia MARIN, Loi du contentieux administratif no. 554/2004. Commentaire par article, Ed.  
 Hamangiu, Bucarest, 2020, 594 p. (Dana Apostol-Tofan) ................................................... 427 

Comptes rendus 

Revue internationale de Criminologie et police technique et scientifique, no. 3/2021, Genève,  
 publication de l’Association Internationale des Criminologues de Langue Française  
 (AICLF), (Aura Preda) ..................................................................................................  439 



 

  

 

 



STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 11 (67), nr. 3,  p. 307–442, Bucureşti, iulie–septembrie, 2022 

STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE 

Year 11 (67), No. 3 July – September 2022 

S U M M A R Y 

Editorial 

MIRCEA DUȚU, Constitutionalism in the Modern and Contemporary Development of 
Romania .........................................................................................................................  313 

Studies  

MIRCEA DUȚU, The Birth, Evolution and Prospects of Affirmation of Romanian 
Constitutionalism. European Affiliation and Strong National Vocation  ............................. 323 

HORIA CIURTIN, In search of Justice: Mircea Djuvara and the Legitimating Rationality of Law ...  349 
DANIEL-MIHAIL ȘANDRU, Considerations on the relationship between Legal Protection of 

the Environment and the Law of new Technologies  ............................................................ 371 
VERSAVIA BRUTARU, Brief considerations on the Prescription of Criminal Liability in the 

context of the Constitutional Court Decisions no. 297/2018 and no. 358/2022  .................. 385 
ALEXANDRU ȚICLEA, The Right to Paid Vacation Leave in Case of Functions Cumulation  ... 401 
RADU STANCU, The Application of the Ratione Materiae and Ratione Loci Principles in Cases 

with an Element of Foreignness before the French Administrative Litigation Courts  ............  411 

Scientific Life 

Constitutional Centenary: 1923–2023. The Constitutional Ttradition and the Perspectives of the 
Development of Constitutionalism in Romania .Series of Conferences dedicated to the 
Centenary Anniversary of the Constitution of March 29, 1923 (Gabriel Manu) ................. 419 

Review  

Eugenia MARIN, Administrative litigation law no. 554/2004. Comments on articles, Ed. 
Hamangiu, București, 2020, 594 p. (Dana Apostol-Tofan)  ................................................. 427 

Reading Note 

Revue internationale de Criminologie et police tehnique et scientifique, nr.3/2021, 
Geneva, Publication of the Association of French-speaking Criminologists 
(AICLF), (Aura Preda) ........................................................................................ 439 



 

 

 



Editorial 

STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 11 (67), nr. 3, p. 313–321, Bucureşti, iulie–septembrie, 2022 

CONSTITUȚIONALISMUL ÎN DEZVOLTAREA MODERNĂ  
ȘI CONTEMPORANĂ A ROMÂNIEI 

 Argumentum. Explicații și implicații ale unui proiect științific  

La 29 martie 2023 se împlinesc 100 de ani de la intrarea în vigoare a ceea ce 
s-a înscris definitoriu în memoria națională drept Constituția României Mari, act 
politico-civilizațional fundamental și expresie juridică a unui moment crucial al 
istoriei românilor. Totodată, un vârf absolut al evoluțiilor modernității statalo-
democratice de sorginte european-occidentală, un cadru de prefigurare și desăvârșire 
a tiparului constituționalismului românesc și instrument de fixare a reperelor 
inconfundabile ale afirmării sale viitoare. „În acest moment decisiv pentru soarta 
neamului nostru, pentru întâia oară întrunit la un loc, susținea Vintilă Brătianu, una 
dintre personalitățile direct implicate în desfășurarea momentului constituțional 
evocat, trebuie să știm hotărât calea de urmat și să punem la baza Constituției 
viitoare acele principii pentru care lumea luptă de atâtea veacuri și fără de care 
statul modern nu poate trăi.” Iar pentru aceasta, „intelighența” timpului, în frunte cu 
cea juridică, înțelegând imperativele proiectului de țară s-a dovedit solidară și a 
acționat în comun pentru analiza, decelarea și impunerea priorităților constituționale. 
Două inițiative se desprind în acest sens prin particularitățile demersului: obiectivele 
propuse și rezultatele obținute. Amândouă constituite precum cercetări științifice a 
„celor mai esențiale elemente ale constituției viitoare”, dar din perspective și prin 
formule diferite. Prima o datorăm profesorului sociolog Dimitrie Gusti, promovată 
în numele Institutului Social Român (ISR) și a constat într-un ciclu de 23 prelegeri 
publice, susținute de personalități ale domeniului pe teme pertinente (în perioada  
18 decembrie 1921–4 iunie 1922), reunite și publicate în volumul Noua Constituție 
a României (1922). Cea de-a doua, cu un pronunțat caracter tehnico-juridic, dar și 
de opțiuni politice, s-a exprimat în elaborarea a patru anteproiecte de constituție, 
reflectând tot atâtea viziuni istorico-regionale: cel al Partidului Liberal (elaborat de 
Centrul de Studii Liberale), cel al Partidului Țărănesc (gândit de C. Stere, cu o 
amprentă basarabeană), anteproiectul ardelean (prefigurat de prof. R. Boilă, de la 
Facultatea de Drept din Cluj) și cel al profesorului Berariu de la Universitatea din 
Cernăuți, purtător al mesajului bucovinean. Toate aceste întreprinderi, colective și 
personale, deopotrivă de creație științifică și implicare civică, au constituit prin 
concluziile lor veritabile surse de inspirație intelectuală pentru Constituantul de 
acum un secol în efortul său de adoptare a Constituției României Mari și, totodată, 
au rămas ca model de abordare științifică a unei probleme de importanță națională. 
Nu în ultimul rând, grație unor asemenea contribuții, așezământul constituțional al 
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țării reîntregite a preluat și sintetizat în prevederile sale elemente de sinteză ale 
experiențelor provinciilor reunite, tradițiilor proprii și progresului general în materie. 

Ca și generația de atunci, prin inițiativa de față și noi ne-am simțit chemați a 
răspunde unor nevoi majore ale unei societăți în schimbare: cea de a aprecia și 

tezauriza valorile și experiențele trecutului, iar pornind de aici a evalua prioritățile 
prezentului și a încerca să previzionăm spre ce ne îndreptăm. De aceea, în contextul 

aniversării Centenarului, rostul și mesajul preocupărilor demersului nostru avute în 
vedere sunt diferite: ele se concentrează exclusiv și țintit pe a analiza, evalua și 

prefigura liniile de evoluție ale fenomenului constituționalismului în România, în 

jurul axului său structurat și consolidat major în 1923. La aproape două secole de la 
pătrunderea și afirmarea sa în țările române, constituționalismul are și la noi propria 

sa istorie, a dobândit aspecte specifice și își afirmă o dinamică națională, impunând 
și necesitând o analiză separată.  

 
1. Un proiect academic dincolo de o necesară, dar simplă aniversare. După 

și sub influența idealurilor și dorințelor afirmate de Revoluția de la 1848, Europa se 
deschidea la jumătatea secolului al XIX-lea și țărilor române prin un model nou, 

modernizator și comun de dezvoltare politico-instituțională. Rolul esențial al cadrului 
juridic de tip occidental, expresie a democrației liberale, reprezentative în dezvoltarea 

națională, devenise atunci evident, iar consolidarea și particularizarea sa la nevoile 
proprii indispensabile progresului societății reprezentau priorități absolute. 

Analiza detașată a datelor concrete și specificităților domeniului ne arată însă 
că lucrurile trebuie privite în complexitatea lor. Operă majoră a generației pașoptiste, 

formată la școlile Apusului, reforma modernității românești s-a realizat cu sprijinul 
„concertului european” din interes geostrategic, dar cu adeziune și impuls intern 

hotărâtoare. Act de determinare națională, de ieșire din Orientul otoman și intrare în 

modernitatea europeană, constituționalismul românesc nu putea să apară și să se 
afirme decât așa cum a făcut-o. Iluziile organicismului și tradiționalismului pășunist 

sunt simple exerciții paseiste, iar pasul spre Europa civilizată presupunea indiscutabil 
acceptarea și promovarea instituțiilor, legilor și valorilor sale. Civilizația juridico-

instituțională modernă implica tocmai ruperea radicală cu trecutul medieval și o 
unitate în diversitate nu atât a formelor organizaționale, cât a modalităților de 

înfăptuire a lor. Nucleul progresist al elitelor naționale de atunci a înțeles mersul 
implacabil al istoriei, inclusiv faptul că  viitorul românilor e împreună cu Europa și 

a acționat ca atare. O expresie majoră a acestui fapt a fost acceptarea și instituirea 
constituționalismului în varianta sa franco-americană, ceea ce însemna în același 

timp delimitarea față de imperiile vecine și înscrierea pe traiectoria unei deveniri 
proprii marcată de întemeierea modernității statale și unificării politice a întregii 

națiuni române. 
Dacă sub regimul politico-instituțional stabilit prin Constituția din 1866 „s-a 

putut trece de la România Mică la cea Mare”, prin forma sa revizuită și adaptată 
noilor realități istorice ale timpului, legea fundamentală din 1923 deschidea 

perspectivele creșterii civilizaționale, consolidării statale și afirmării internaționale 
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și crea condițiile țării reîntregite „pentru a putea propăși și păstra caracterul și 
însușirile sale, pentru a recâștiga timpul pierdut prin despărțirea lungă de până ieri.” 

Virtuțile constituționalismului de a contribui la construcția și exprimarea unității 
statale naționale se dovediseră pe deplin în cazul istoriei românilor prin momentul 

juridic 1923. 
Făuritorii săi au avut reprezentarea deplină a provocărilor procesului 

modernității, au acordat astfel atenția cuvenită elaborării actului juridic de consacrare 
și au acționat pentru afirmarea semnificațiilor sale. Iar dacă în unele privințe gesturile 
și unele din atitudinile lor nu au fost pe deplin înțelese, credem că acum, la Centenar, 
a venit timpul clarificărilor și a unei mai drepte prezentări a acestora în fața istoriei. 
Last but not least moștenirea momentului istorico-constituțional rămâne importantă 
până astăzi; ea a marcat semnificativ bazele așezământului constituțional refondator 
din 1991 și astfel s-au cristalizat definitiv anumite constante ale constituționalismului 
românesc. 

La 165 de ani de la actul său inițiator – Convenția de la Paris din 1858 – și  
157 de ani de la Constituția fondatoare de la 1866, la centenarul definitivării 
contururilor proprii de afirmare, prin legea fundamentală din 29 martie 1923 și 
relansat prin „convenția constituțională” din 8 decembrie 1991 ce ne guvernează de 
peste trei decenii, constituționalismul român are propria sa istorie, care îl acreditează 
pe deplin ca fenomen politico-juridic complex, civilizator, de puternică apartenență 
europeană și trebuie abordată, tratată și prezentată ca atare. 

În numele unor atari adevăruri și spre deslușirea, valorificarea și continuarea 
semnificațiilor lor durabile, înțelegem să inițiem ciclul de conferințe academice 
consacrat Tradiției constituționale și perspectivelor dezvoltării constituționalismului 
în România. Ca preliminarii, încercăm a desluși câteva aspecte controversate mai 
ales de coloratură istorică, contextuală și care mai persistă încă în privința imboldului 
și modului de introducere a constituționalismului în România, a momentelor sale 
cheie și funcțiilor dezvoltate în societatea națională.  

 
2. Filon românesc și spirit european. Unul din miturile care mai persistă încă 

într-o primă privință este acela al transplantului necritic, cvasi-impus european al 
bazelor așezământului statal românesc, ceea ce a generat supralicitata problemă a 
formelor fără fond. În realitate, însă, receptarea modernității constituționale a 
reprezentat un act implacabil, liber consimțit, înțeles ca pe deplin compatibil 
spiritului național, aferent împlinirii idealului unității statale în cadrul Europei 
naționalităților. În plus, este de domeniul evidenței că altă cale și formulă de 
promovare a dezvoltării politice occidentale nu exista, iar în afara sa nu se putea 
vorbi de progres și civilizație. În raportul asupra proiectului de Constituție, prezentat 
la 16 iunie 1866 de profesorul de drept Aristide Pascal în fața Adunării Elective, 
găsim o afirmație cu valoare de argument fundamental al aderenței la viziunea 
liberală și, implicit, la valorile intrinseci constituționalismului modern al autorilor 
acesteia și a opțiunii avansate, bazat pe o predispoziție naturală a românilor la un 
atare tip de construcție statală: „Comitetul, împreună cu Adunarea și Guvernul – 
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ținea să sublinieze raportorul – au fost pătrunse de spiritul național român ce este 
unul cu totul liberal și egalitar. Studiind cineva bine istoria acestui popor, victimă a 
atâtor loviri, se va convinge lesne că singurul lucru care nu poate prinde rădăcină 
într-însul este despotismul; se va vedea că cauza nenorocirilor sale a fost silințele ce 
totdeauna a trebuit să-și dea luptele perpetue ce întotdeauna a trebuit să susțină 
pentru a răsturna orice obstacol la dobândirea libertăților sale publice. Plecând din 
acest punct, proiectul de Constituție ce ni se prezintă este o constituție liberală și 
egalitară…”. Textul denotă cu elocvență faptul că promotorii modernității statalo-
juridice românești erau pe deplin conștienți de nevoia înscrierii țării pe orbita 
dezvoltării europene și a opțiunilor ce le presupunea aceasta, că le-au adoptat cu 
fermitate în deplină cunoștință de cauză tocmai pentru că le considerau compatibile 
cu tradițiile și firea poporului român, spre a le asigura astfel acceptabilitatea socială 
absolut necesară asigurării succesului transplantului constituțional-legislativ și a 
eficienței sale. A fost, de altfel, problema majoră a întregului drept românesc 
modern, a marii codificări unificatoare, modernizatoare și fondatoare din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea care s-a înfăptuit pe „ideea latină” și prin importul 
masiv și potrivit din legislațiile neolatine: îndeosebi cele franceză, belgiană și 
italiană. Aceasta a constituit, de altfel, cheia rapidei asimilări, adaptări și însușiri 
până la confundare a structurii juridice neolatine de către civilizația românească și a 
rămas o constantă până astăzi a devenirii dreptului în țara noastră. Așa se explică de 
ce, mai ales dreptul privat, cel mai legat de resorturile vieții individuale, a prins rapid 
rădăcini de nestrămutat: codul civil din 1864, moștenitor al celui napoleonian de la 
1804, rezistând asalturilor vremurilor, inclusiv tentativelor de înlocuire a sa în 
numele unificării legislative în perioada interbelică ori a primatului dreptului 
economic în cea comunistă, rămânând în vigoare până în octombrie 2011! A fost, de 
altfel, singurul caz din sistemul juridic al fostelor țări zise socialiste în care nu s-au 
adoptat coduri civile socialiste, rămânând în vigoare trunchiul de la 1864. Ca o 
constatare generală, precum orice latin și așijderea romanului din antichitate, și 
românul a avut dintotdeauna și are și în prezent mai degrabă o aplecare spre spiritul 
dreptului și mai puțin pentru reflecția filosofică, fapt perceptibil și în privința limbii 
române. Desigur, într-un anumit sens și acesta e o formă de filosofie, cea care se 
pretează cel mai mult la aplicarea socială și la spiritul practic. Și ce limbi s-ar putea 
succeda și întrepătrunde mai bine decât două limbi analitice, precum sunt franceza 
și româna, ambele moștenitoare ale latinei, însăși forma originară intrinsecă de 
exprimare a dreptului? Geniul unei limbi reflectă și degajă spiritul juridic al 
poporului care o vorbește. Claritatea, măsura, concizia, armonia, calități care, atunci 
când exprimă o normă de drept, arată că acea regulă vine de departe, că s-a redus la 
substanța sa durabilă și că a fost șlefuită prin utilizare constantă. În nașterea dreptului 
modern, cutumele reglementare și dreptul scris tradițional s-au alăturat, s-au unit și 
au generat în sinteză o rezultantă nouă de întruchipare și exprimare a necesității 
social-civilizaționale moderne. Aplicată la renașterea românească din a doua 
jumătate a veacului al XIX-lea această evoluție a adăugat osmozei refondatoare, în 
proporțiile cuvenite, împrumutul neolatin, dar altoit pe trunchiul comun romanic nu 
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puteau a nu se prinde și rodi treptat în chip original, în raport cu cadrul național de 
aclimatizare. În orice caz, într-un asemenea registru putem înțelege mai bine 
succesul nașterii dreptului român modern, în general și a constituționalismului ca 
fenomen politico-juridic, în special. 

2.1. Falsa ipoteză a „factorului politic Kogălniceanu”. Chiar în prelegerea 
susținută la 18 decembrie 1921, prima a ciclului gustian, sub titlul Istoricul 
Constituției Românești în cadrul seriei de conferințe publice organizate de ISR, 
Nicolae Iorga, caracterizând Constituția de la 1866 ca „izvorâtă dintr-o simplă operă 
de traducere a unei Constituții apusene”, care „n-are absolut nici un fel de legătură 
cu trecutul nostru propriu și nu reprezintă nicio elaborare particulară nouă”, punea 
această situație și pe seama că „s-a făcut, fără participarea factorului politic  care era 
Kogălniceanu, singurul în legătură cu dezvoltarea noastră constituțională din trecut”. 
Această teză a fost preluată automat și reprodusă ca atare și de constituționaliști 
precum Paul Negulescu sau Gh. Alexianu și persistă până astăzi. S-a prefigurat o 
ipoteză (oricum contrafactuală!) care însă e contrazisă ab initio de veritabila 
poziționare a lui Mihail Kogălniceanu în cadrul momentului constituțional fondator, 
iar, pe fond, la un secol de la emiterea ei se cuvine circumstanțiată ca atare. Pentru 
prima aserțiune e suficient să invocăm faptul că el a fost implicat în mod determinant 
în elaborarea anteproiectului respectivei legi fundamentale încă din 1859, iar în 1861 
a luat chiar inițiativa publicării textului său „la care eu am luat parte cu multă 
stăruință și cu toată inima”. Apoi este vorba, într-un context mai larg, de atitudinea 
sa generală față de receptarea în plan intern a dreptului și instituțiilor politice 
occidentale, ca o condiție a modernității statale și cerință a integrării europene a celor 
două principate românești în consonanță cu reperele stabilite prin Convenția de la 
Paris din 1858. „Europa nu-și dă simpatiile și sprijinul – scria cu realismul ce l-a 
caracterizat celebrul om politic – decât țărilor care aspirează a-și potrivi instituțiile 
cu instituțiile lumii civilizate.” 

Referitor la aspectele de fond, devine tot mai evident faptul că opțiunea 
modelului belgian cu stat unitar și ca lucrare de sinteză europeană s-a dovedit 
potrivită, iar o altă ipoteză era greu de impus. În fine, să nu uităm că pretutindeni și 
prin definiție, constituționalismul a reprezentat o ruptură totală și majoră cu trecutul 
în materie de organizare fundamentală politico-statală, cu puternic efect constitutiv 
de nouă ordine juridico-societală. Așadar, cu atari considerații putem ajunge mai 
degrabă la concluzia că participarea „factorului politic Kogălniceanu” în aprilie 1866 
la procesul de elaborare și adoptare a primei noastre constituții ar fi întărit 
perspectivele pe care aceasta le-a exprimat și întruchipat. 

2.2. Enigma alegerii modelului belgian. O enigmă, adesea bagatelizată (sub 
etichete precum „Belgia Orientului”, în sens peiorativ) o reprezintă opțiunea de 
împrumut ca model pentru prima noastră constituție de la 1866 a Constituției 
Regatului Belgiei din 1831. De-a lungul timpului s-au încercat explicații și prezentat 
motivații în acest sens dintre cele mai diverse. S-a observat, de exemplu, că în 1857 
textul acesteia fusese tradus și publicat în limba română, că în presa vremii din cele 
două principate i se relevau calitățile, iar peste timp s-a răspândit legenda că într-o 
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singură noapte, mai lungă, câțiva liberali (printre care C.A. Rosetti și Eugen Carada) 
au redactat versiunea românească pe care au supus-o rapid, sub presiunea 
evenimentelor, dezbaterii și votului numai Adunării Elective, trecându-se peste 
faptul că prin Statutul dezvoltator din 1864 se înființase și Senatul. Cea mai aproape 
de adevăr ne apare însă ipoteza unei fericite coincidențe între avântul mișcării de 
modernizare și unificare națională și interesul european, devenit evident după 
Războiul Crimeei (1853) și prin Tratatul de la Paris (1856) de a crea la gurile Dunării 
un stat puternic, de echilibru între cele două imperii – otoman și țarist – aflate în 
concurență în această regiune. Și după cum circumstanțele erau asemănătoare cu 
ceea ce se întâmplase cu crearea statului belgian, acolo unde nici Franța și nici 
Germania nu puteau fi, aceeași soluție s-a impus: acceptarea dorinței de unire a celor 
două principate și apelul la modelul constituțional belgian, de stat unitar, menit să 
consolideze noua structură, liberală, care să favorizeze dezvoltarea socioeconomică 
și de democrație reprezentativă de tip european, cu caracter de sinteză a 
constituționalismului franco-american. În plus, drept garant suplimentar al soluției 
constituționalismului, se introducea și instituția prințului (monarhului) străin, 
provenit dintr-una din casele regale ale Europei vestice. 

 

3. De ce implicarea și asumarea Institutului de Cercetări Juridice al 

Academiei Române. Spre deosebire de inițiativa de acum un secol a profesorului 

academician Dimitrie Gusti, desfășurată în cadrul ISR și dominată de preocuparea 
scopului reformator  și de sinteză constituțională conferit legii fundamentale din  

29 martie 1923, cea de astăzi poartă, dincolo de un profund caracter evocator, ca act 
de memorie cultural-juridică, rolul preponderent de veritabil demers de cercetare 

științifică asupra unui subiect până acum ignorat, dar care impune o reevaluare grație 

importanței dobândite și actualității sporite pe care o cunoaște, ceea ce explică, poate, 
de ce are loc sub auspiciile Academiei Române, prin impulsul și cu asumarea 

Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” (Institutul sau ICJ). 
Simpla contextualizare a demersului sugerează misiunea asumată și semnificațiile 

posibile. Ca depozitar al tradițiilor cercetării științifice instituționalizate în domeniul 
dreptului și aparținător al sistemului supremului for academic, Institutul a înțeles 

dintotdeauna și o dovedește și acum că legislația ca element al civilizației, știința 
dreptului și cultura juridică fac parte inseparabil din patrimoniul cultural științific al 

națiunii și prezintă indicatorul major al apartenenței la lumea european-occidentală, 
fapt pentru care se cuvine a fi tratate, respectate și cultivate ca atare. Și aceasta cu 

atât mai mult cu cât acum este vorba de constituționalismul românesc care s-a 
identificat de la începuturile sale cu opțiunea fundamentală de modernitate prin calea 

aferentă tradițiilor proprii, identității naționale și marcării apartenenței europene.  
De altfel, celebrarea Marelui Centenar Național (1919/1923–2018/2023) ne-a 

găsit implicați prin cercetări, publicații și manifestări cultural-științifice în efortul de 
relevare a semnificațiilor autentice, durabile ale momentelor decisive ale afirmării 

construcției civilizațional- statale românești: desăvârșirea unității naționale 
(1918/2018) și recunoașterea sa internațională (tratatele de pace de la Paris și 
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împrejurimi, din 1919–1920), unificarea juridică-legislativă, judiciară, a 
învățământului superior și culturii juridice, regimului profesiilor ș.a., și instituirea 

noilor baze constituționale ale României Mari (1923). 
Remarcând similitudinile fondatoare ale constituționalismului și tradiției 

academice, istoricul academician Ioan-Aurel Pop, președintele supremului for 
cultural-științific al țării, sublinia în decembrie 2021: „Constituționalismul este un 
atribut al democrației și, în general, al popoarelor civilizate. Tradiția constituțională 
la români… este foarte veche… Dar prima constituție modernă a României, adoptată 
de către instituțiile interne ale statului român, chiar dacă acesta nu era pe deplin 
recunoscut în plan internațional ca stat independent, a fost Constituția din 1866… În 
același an cu prima constituție modernă a României, care nu menționa niciun fel de 
dependență a țării de vreun alt stat, se năștea și Academia Română. Ca și Constituția, 
Academia urma să vegheze asupra ordinii și disciplinei, dar asupra aspectelor lor 
intelectuale, culturale, asupra creației spirituale a românilor, consacrând cele mai 
importante valori ale lor”. În același timp, este vorba de două componente 
complementare și inseparabile ale modernității naționale, fiecare cu funcții specifice, 
dar îndreptate spre același obiectiv fundamental al deschiderii europene, afirmării 
identității proprii și structurării tiparului civilizațional al dezvoltării. Dincolo de 
aceste coincidențe temporale și de misiune, fenomenul juridico-constituțional a făcut 
parte din temele preocupărilor permanente ale instituției academice naționale, 
începând cu chiar actul său fondator. Referatul justificativ înaintat de C.A. Rosetti, 
în calitate de ministru al cultelor și instrucțiunii publice, la 1 aprilie 1866, în care se 
releva nevoia întocmirii vocabularului juridic național, ca parte componentă a 
evoluției și cultivării limbii române, a continuat cu implicarea sa specifică în 
promovarea științei dreptului și culturii juridice, precum și a contribuției juriștilor la 
înfăptuirea obiectivelor și priorităților sale. În continuitatea acestei perspective și 
spre împlinirea misiunii proprii, ICJ a înțeles și își asumă proiectul științific de față. 

 
4. Cu asemenea precizări preliminare, proiectul științifico-academic, 

reprezentat de ciclul de conferințe lunare Tradiția constituțională și perspectivele 
constituționalismului în România, îşi propune, prin concursul contribuțiilor teoretice 
ale personalităților reprezentative pentru materiile abordate, să realizeze o analiză 
complexă, într-o viziune integrală a fenomenului constituționalismului în România, 
sub aspectele definitorii ale nașterii, evoluției sale istorice, stării actuale și 
perspectivelor de dezvoltare proprie. Temele celor șapte prelegeri-dezbateri 
succesive au fost în așa fel formulate încât să surprindă în dinamica lor, cât mai exact 
și mai nuanțat, etapele de manifestare, cu obiectivele lor a fenomenului politico-
juridic major în țara noastră. Contextele istorice propriu-zise, preponderent factuale 
sunt îndeobște cunoscute, bine surprinse și exprimate în lucrările de specialitate, așa 
încât atenția principală s-a concentrat pe aspectele rămase neabordate suficient și 
adecvat ale subiectului ca atare, deopotrivă ca tradiție, actualitate presantă și evoluții 
posibile. De aceea, punctul de plecare, cu titlu introductiv, îl va constitui prezentarea 
constituționalismului în datele sale definitorii și ca mișcare de idei și practici socio-
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politice pe care a provocat-o, drept matrice civilizațională occidentală spre a putea 
să reprezinte cadrul de afirmare, cu conexiunile și reperele de raportare pentru 
expresiile particulare în istoria modernă a românilor. După atari premise, prima 
prelegere contextualizată va privi Constituția de la 1866 care a instituit statul unitar, 
regimul de monarhie parlamentară, drepturile omului și s-a manifestat ca un veritabil 
factor de progres social, de modernizare și de integrare a statalității românești în noua 
(pe atunci) arhitectură europeană. Sub auspiciile acestui constituționalism de creștere 
statală, liberalism economico-politic și orizonturi occidentale s-a ajuns de la 
România Mică la România Mare, prin progres de tip occidental și afirmarea deplină 
a principiului naționalităților și dreptului la autodeterminare a națiunilor, așa încât 
după Primul Război Mondial caracterului statului unitar i s-a adăugat și cel de 
național, iar Constituția din 23 martie 1923, al cărui Centenar reprezintă pretextul 
aniversar al analizei noastre, a consacrat nu numai bazele revizuite ale statului 
națiunii române reîntregite, ci a prefigurat și liniile de forță ale unui proiect de țară, 
de dezvoltare și consolidare, prin excelență liberal și național. Cursul natural al 
constituționalismului românesc a fost întrerupt brutal, practic pentru o jumătate de 
secol, între februarie 1938 și decembrie 1989, de o simulare a sa exprimată prin 
regimuri constituționale totalitare, de dictatură, indiferent de nuanțele exprese de 
manifestare și natura ideologică ce le-a alimentat, aferente legilor fundamentale din 
1938, 1948, 1952 și 1965. Revenirea la cursul autentic al constituționalismului și în 
Europa democratică, formal Constituția din 8 decembrie 1991 (revizuită) a însemnat 
reluarea și continuarea tradițiilor constituționale, reinstaurarea constituționalismului 
prin racordarea la noile sale date de drept comparat și în condițiile noii filosofii și 
practici ale drepturilor umane fundamentale impuse și dezvoltate de Convenția 
(europeană) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (1951) 
și jurisprudența  Curții Europene a Drepturilor Omului (statul în tranziție 
euroatlantică). În fine, odată cu revizuirea din 2003, în pregătirea actului de aderare 
la Uniunea Europeană (intervenită la 1 ianuarie 2007), asistăm la cristalizarea 
constituționalismului statului integrat, deopotrivă în UE și sistemului global. Din 
această perspectivă, compatibilizarea dintre tendințele de constituționalizare de la 
nivelul UE și afirmarea, pe cale jurisprudențială, a identității constituționale a 
statelor membre, primatul dreptului unional-european asupra sistemelor de drept 
interne ori rezolvării tensiunilor dintre jurisprudențele Curții de Justiție a UE și cea 
a jurisdicțiilor constituționale naționale sunt subiecte ce marchează actualitatea 
juridico-constituțională. 

În orice caz, este de reținut și de remarcat extraordinara capacitate de 

regenerare și de adaptare la evoluțiile sociale și derulările evenimentelor istoriei a 

tiparului constituțional de sinteză occidentală stabilit la începuturile veacului al XIX-lea, 

cu două experiențe de anvergură: cea belgiană, în vestul Europei, și cea românească, 

la Gurile Dunării. Într-adevăr, legea fundamentală a Belgiei din 1831, cu 

modificările și completările cerute de trecerea timpului, a rămas în vigoare până 

astăzi, fiind una dintre cele mai longevive constituții și a reușit să păstreze coeziunea 

structurii statale astfel constituite și să afirme valoarea virtuților sale de regim politic 
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democratic. În cazul românilor, unde prin racilele istoriei a trebuit să cunoască o 

„suspendare” prin simulare totalitară de o jumătate de secol, constituționalismul a 

dovedit o deosebită vitalitate prin păstrarea anumitor permanențe imprimate inclusiv 

de tiparul fondator avut ca model, nuanțat și consolidat cu o serie de dimensiuni 

proprii ce i-au permis afirmarea unor adevărate constante românești. În același timp, 

poate că în puține cazuri, precum cel al românilor, legea fundamentală a jucat un rol 

atât de creator, reformator și modernizator, confirmând axioma că, dacă normele 

constituționale nu reprezintă o transformare în sine, ele pot constitui însă un nou 

punct de plecare, un puternic impuls pentru ansamblul societății într-o nouă direcție, 

respectiv cea a progresului de tip occidental, printr-un ansamblu de instrumente 

specifice cadrului democratic și normativismului juridic. Și aceasta înțelegând 

importanța extraordinară a unei constituții, faptul că ea este un artefact complex, 

deopotrivă un reflex al timpului său și o promisiune normativă pentru viitor. Că 

întotdeauna a fost vorba de un compromis între diverse viziuni, chiar și atunci când 

textul exprimă o concepție omogenă ori că se înscrie într-o revoluție triumfătoare. 

Orice constituție a fost, este și va fi mult mai mult decât o foaie de hârtie oficială, 

solemn adoptată: semnificația sa merge dincolo de text și adesea e activată pe alte 

căi, legislative sau sociale. În lumina unor atari postulate tema constituționalismului 

rămâne una fundamentală, deopotrivă a doctrinei și a practicii politico-democratice. 

În același timp, ca fenomen general, civilizațional și democratic constituționalismul 

contemporan cunoaște evoluții rapide și nuanțări tot mai puternice; ipostaza sa 

„normativă”, apărută și afirmată după (Cel de-) Al Doilea Război Mondial (în special 

prin definiția statului de drept, social și democratic, specializarea unei curți 

constituționale, o viziune garantizantă a drepturilor), a fost urmată de semnificative 

variante regionale, precum noul constituționalism latino-american (caracterizat prin 

recunoașterea lui „a trăi bine”, drepturile naturii, pluralismul juridic) ori 

constituționalismul european integrativ, al țărilor membre ale UE [cu particularități 

ținând de rezolvarea ecuației principiului primatului dreptului UE și imperativul 

identității constituționale, precum și raporturile de echilibru (precar) între Curtea de 

Justiție a UE și jurisdicțiile constituționale naționale ale statelor membre]. 

A venit, poate, timpul ca, după reașezările din ultimele decenii, să abordăm deschis 

și să ne pronunțăm cât se poate de clar asupra fenomenului constituționalismului 

românesc, apariției, evoluțiilor sale, stării actuale și perspectivelor dezvoltării sale. 

 

Mircea Duțu 
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Fenomen politico-civilizațional complex, definitoriu pentru societatea 

modernă și contemporană, constituționalismul are propria sa istorie și cunoaște 

manifestări nuanțate în diferitele regiuni și țări ale lumii. Nașterea sa e contemporană 

și conexă revoluțiilor liberale și democratice din veacul al XVIII-lea, iar dezvoltarea 

lui strâns legată de legitimarea crescândă în cursul celor două secole următoare a 

guvernării reprezentative. Totodată, triumful său este văzut ca fructul unui progres 

continuu al dreptului, ajungând să exprime o dimensiune esențială a modernității 

juridice și să impună „statul de drept” ca o prioritate democratică societală. 

Democrația reprezentativă, drepturile și libertățile fundamentale și statul de drept 
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sunt astăzi axe iradiante ale valorilor și practicilor sale, care s-au impus (aproape) 

pretutindeni și caracterizează o dominantă a vieții publice actuale. Pentru România, 

la fel ca și pentru multe alte țări, acceptarea și cultivarea regimului constituțional 

sunt intim legate de constituirea statului unitar modern și perenitatea aspirațiilor sale, 

reprezintă deopotrivă o tradiție consolidată, un mod de structurare și funcționare a 

așezământului statal și o dimensiune de apartenență la un sistem socio-politic 

reprezentativ, în toate ipostazele cu particularități de exprimare și specificități de 

manifestare naționale. 

 

1. Expresie intrinsecă și semn inconfundabil de apartenență la civilizația 

occidentală. „Invenție” a Occidentului1, marcă identitară și semn inconfundabil de 
apartenență la cultura și civilizația acestuia, constituționalismul ca doctrină juridică, 
structură constituțională și practică socio-politică astăzi cu vocație universală, 
orientează și guvernează mersul democratic al societății, din perspectiva unei istorii 
și evoluții proprii2. Inițiat la finele veacului al XVIII-lea, el s-a dezvoltat în „valuri” 
succesive, consecutive fie mișcărilor revoluționare, fie conflictelor mondiale până a 
se impune ca atare precum un model în lumea contemporană. Într-o primă etapă de 
afirmare, trei evenimente majore sunt considerate ca repere istorice ale fenomenului: 
războiul de independență american (1775–1783) și Revoluția franceză de la 1789, 
revoluțiile de la 1830 și 1848 și, respectiv, consecințele Primului Război Mondial de 
desființare a imperiilor și constituire/desăvârșire a statelor naționale. „Valurile” 
contemporane aferente constituționalismului modern și-au găsit expresia cu 
precădere în decolonizare și, mai recent, în democratizarea ce a urmat „revoluției 

 
1 Jean Gicquel, Jean-Eric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 35 édition, 

2021–2022, LGDJ, Paris, 2021, p. 43. 
2 În vocabularul juridic contemporan, noțiunea de constituționalism se înscrie, în general, într-o 

concepție liberală a dreptului public și practicilor sale, ce vizează ca puterile statului să fie în mod esențial 

limitate, așa încât să fie garantate principalele libertăți ale individului. Mai precis, vom vorbi de 

constituționalism pentru a desemna regimurile politice care, grație instituirii unui control de 

constituționalitate exercitat de o instanță politico-judiciară „independentă”, face posibilă limitarea puterii 

legislative înseși veghind conformitatea legilor cu cea fundamentală și cu principiile sale generale, și nu 

simplu la legalitatea acțiunii puterii executive și a administrației. Într-un sens mai larg, se vorbește uneori 

de constituționalism „vechi” ori „medieval” pentru a desemna frânele pe care regimurile din antichitate le 

puneau exercitării puterii politice în scopul substituirii domniei legii cu cea a omului ori de a asigura 

domnia „justiției”. Pentru demersul analitic de față, în mod evident, avem în vedere înțelesul restrâns 

(stricto sensu) al noțiunii, a cărei dezvoltare e inseparabilă de cea a liberalismului politic și democrației 

moderne în măsura în care, după cum remarca un specialist al problemei, O. Beaud, „vechiul 

constituționalism ori medieval a devenit învechit după nașterea suveranității și a statului modern”.  

Într-adevăr, din moment ce acesta din urmă poate modifica totalitatea dreptului pozitiv, limitările opuse 

puterii de către guvernanți nu mai pot veni de la tradiție și de la cutumă, ci de la înseși principiile ce fac 

necesară stabilirea unei puteri politice. Astfel înţeleasă, nașterea sa e contemporană revoluțiilor liberale și 

democratice din secolul al XVIII-lea, iar dezvoltarea sa e strâns legată de legitimarea crescândă în ultimele 

secole a guvernării reprezentative. Nu în ultimul rând, nivelul său actual reprezintă și fructul unui progres 

linear al dreptului.  [Constitutionnalisme, în : Denis Alland, Stéphane Rials (direction), „Dictionnaire de 

la culture juridique”, Editions Quadrige/Lamy-PUF, Paris, 2012, p. 266]. 
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popoarelor” din 1989, în Europa Centrală și de Est „restauratoare” (J. Rupnik), în 
sensul reînnodării cu tradiția constituționalismului interbelic, dar mergând dincolo 
de acesta, prin încorporarea ca valoare definitorie a exigențelor statului de drept. În 
fine, observatorii avizați consideră că după căderea zidului Berlinului și până la 
evoluțiile mai recente marcate de tentativele de instaurare în lumea musulmană a 
practicilor democrației constituționale (în cadrul așa-zisei „primăveri arabe”) am 
asistat la o revigorare a constituționalismului în cadrul mondializării, chiar la 
manifestarea și avântul unei forme de „neoconstituționalism”3. Impulsul ideatic venit 
din filosofia Luminilor a impus inițial concepția unei constituții (scrise) [statut, pact, 
convenție] „constitutive” pentru un stat (organizarea puterilor și consacrarea 
principiului fundamental al separației acestora) și integratoare a omului cu statut de 
cetățean, ce presupunea existența prealabilă a unui popor ori națiune suverană care, 
prin producția legii civile permite individului să se ridice la înălțimea interesului 
general și a-l umaniza. A urmat apoi ipostaza „statului legal”, tinzând spre statul de 
drept, salt esențialmente european întrevăzut în perioada interbelică, dar realizat pe 
deplin abia după Cel de Al Doilea Război Mondial prin impunerea concepției 
kelseniene a constituției, în care aceasta apare ca o normă situată la vârful unei ordini 
juridice piramidale, ce impune, din această cauză, amenajarea unei sancțiuni 
jurisdicționale sub forma unei curți specializate în controlul constituționalității legii. 
Acest moment important în istoria constituționalismului rezidă în dezvoltarea 
considerabilă a justiţiei constituționale, inducând o transformare profundă a 
conceptului de constituție, cel care, în descrierile manualelor de drept constituțional, 
nu se mai reduce la un text emanând din „puterea constituantă” originară sau 
derivată, ci unul care tinde și la norme nescrise, de origine pretoriană. Astfel, tema 
puterii normative și constituante a judecătorului, cu alte cuvinte cea a „guvernului 
magistraților” e marcată de experimente și orizonturi noi și își găsește locul în analiza 
fenomenului constituționalismului. (Tentativa) de constituționalizare a Uniunii 
Europene (UE sau Uniunea) a generat ca reacție, îndeosebi jurisprudențială, 
emergența noțiunii de identitate constituțională, la rându-i marcată de încercări de 
conceptualizare și substanțializare. Sesizate, jurisdicțiile constituționale au legitimat 
un discurs statal corespunzător acesteia, cu semnificații inclusiv în pretoriul 
luxemburghez. Desigur, experiențele practice, urmate de reflecții teoretice au 
conturat și afirmat modele exprimând formele de conținut și anvergură spațială 
diferite, precum constituționalismul neoliberal, aferent globalizării, ori cel latino-
american și cel al statului integrat european. 

Fiecare text constituțional apare și se manifestă ca un așezământ instituțional-
normativ complex pe care constituanții (originari și derivați) îl mențin și adaptează 

 
3 A se vedea: Olivier Cayle, Jean-Louis Halperin, Néo ou rétro constitutionnalismes? Mises en 

perspective de la démocratie constitutionnelle contemporaine, Editions Mare&Martin, Paris, 2018,  

p. 13 și urm.; Jack M. Balkin, La constitutionnalisme américain. Au-delà de la Constitution des origines 

et de la Constitution vivante, Editions Dalloz, Paris, 2016. Un constituționalism post-contemporan se 

structurează prin mize de o imensă amploare, precum bioetica sau provocările ecologice în frunte cu 

schimbarea climatică și presupune abordări în formă globală. 



326 Mircea Duțu 4 

continuu la nevoile timpului și societății în care e chemat să funcționeze; nu există 
un regim constituțional ideal, unic în pofida modelelor dominante care au apărut; 
fiecare națiune, în funcție de tradițiile, cultura, istoria și diversele conjuncturi și-a 
compus, ajustat și perfecționat mecanismul său constituțional. 

1.1. Matricea Juridică. În evoluția civilizației politice occidentale 

constituționalismul, construit plecând de la experiențele revoluționare americane și 

franceze, a reprezentat o treaptă superioară, necesară și decisivă a concepției și 

practicilor politice și reglementării juridice aferente. Particularitatea celor două 

constituții fondatoare rezida astfel în aceea că nu se limitau să modifice regulile care 

guvernau o putere care exista deja înaintea lor. Dimpotrivă, ele precedau puterea și 

o stabileau prin dispozițiile aferente. În același timp, determinau modalitățile potrivit 

cărora puterea putea să fie exercitată în mod legitim. Așadar, „constituționalizarea 

nu e deci același lucru cu juridicizarea puterii publice. Constituționalismul modern 

constituie mai degrabă o formă specifică și deosebit de ambițioasă de juridicizare”4 

care cuprinde o serie de elemente caracterizatoare. Desigur, așa cum s-a remarcat, el 

se înscrie într-o evoluție politică și socială majoră care îi este anterioară și nu putea 

să existe fără constituirea prealabilă a unui stat care adună împreună toate funcțiile 

de autoritate.5 După cum a reușit să desăvârșească un proces, să pună bazele a ceva 

nou și să deschidă largi perspective progresului societății. Aceste constatări sunt 

deosebit de relevante și expresive și în privința celui românesc, a modului în care 

acesta a reușit să se caleze pe situația trăirilor române, să stimuleze/favorizeze 

cristalizarea procesului de constituire și desăvârșire a statului român modern. Prin 

urmare, virtuțile intrinseci fenomenului instituțional-juridic s-au conjugat aproape 

natural cu situația statalității românești, „cuplare” impulsionată european din care nu 

putea să rezulte decât un așezământ statalo-democratic purtând atari aspecte 

definitorii. În acest fel, constituționalismul rămâne înainte de toate gândit ca o 

construcție politică menită să asigure o egală protecție a tuturor prin lege, dar în 

același timp și o viziune asupra lumii și a societății. În fine, un curent de gândire, 

purtând același prefix-ism care nu e cu totul neutru. Dicționarele academice ni-l arată 

ca deosebit de productiv; el intră în compunerea multor cuvinte care desemnează 

 
4 Principalele elemente identificate astfel sunt rezumate în acest mod: 1. Constituția modernă e un 

ansamblu de reguli de drept și nu numai o teorie filosofică. Normele sale se întemeiază pe o opțiune 

politică, și nu pe un adevăr preexistent; 2. Scopul acestor norme este să regleze stabilirea și exercitarea 

autorității publice. Ele nu se limitează pur și simplu să modifice regulile care guvernează o putere publică 

existentă deja; 3. Regulile sunt exhaustive în sensul că exclud posibilitatea că ar exista, pe de o parte, 

deținători extraconstituționali ai autorității publice și, pe de altă parte, mijloace extraconstituționale de 

exercitare a acestei autorități publice; 4. Constituția emană de la popor, singura sursă legitimă a oricărei 

puteri publice. Distincția între puterea constituantă și puterea constituită e fundamentală pentru constituție; 

5. Dreptul constituțional e un drept superior. El primează asupra legilor și celorlalte acte juridice adoptate 

de puterile publice (Dieter Grimm, „L’acquis du constitutionnalisme et ses perspectives dans un monde 

change”, în „Trivium”, no. 30, 2019, p. 1 și urm.).  
5 Jean-Yves Cherot, Capitalisme, Liberalisme, Constitutionnalisme. Conclusions, în 

Laureline Fontaine (coord.), „Capitalisme, liberalisme et constitutionalisme”, Edition Mare&Martin, 

Paris, 2021, p. 345; 
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curente filosofice ori politice. Multe dintre ele au fost create în secolele XIX–XX 

pentru a denumi vaste mișcări de idei. Radicalul său poate sa fie un adjectiv 

(heliocentrism, șovinism, colonialism), un nume comun (anarhism, cubism, 

centrism) ori un nume propriu (gaullism, darwinism, marxism)6. În același timp s-a 

ridicat și întrebarea : elaborarea unei constituții e un act de pură organizare politică 

ori poate fi într-un anumit fel și unul de prefigurare economică? După cum e 

cunoscut, s-a început scrierea de constituții la momentul în care capitalismul se 

dezvolta ca organizare economică a societăților și această „coincidență” nu a fost 

întâmplătoare. De atunci, evoluțiile constituționalismului și cele ale capitalismului 

prezintă o anumită similitudine. 

1.2. Tranziția democratică și revenirea la constituționalismul liberal post-1989 

în țările din Europa Centrală și de Est. Noul val de constituționalism al statelor  

ex-comuniste din Europa centrală și de sud-est, care au trecut prin același proces 

revoluționar al unor transformări profunde și sistemice, de schimbare a paradigmei 

politice totalitare cu acea a modelului de civilizație democratică, se revendică a 

reveni, prelua și continua tradițiile constituționale europene comune și ale fiecărei 

țări în parte și totodată de a se integra în datele sale corespunzătoare noului moment 

istoric. Această operă de reinventare, redefinire și afirmare concretă a presupus și 

implicat transformări radicale, nu lipsite de sinuozități, reevaluări și redefiniri. 

Precum s-a subliniat în doctrină, constituționalismul post-sovietic, așa cum a fost el 

conceput și practicat în fostele țări comuniste din Europa Centrală și de Est, prezenta 

însă un „defect de fabricație”7: în timp ce a permis stabilirea de instituții liberale 

indispensabile pentru a frâna excesele și abuzul majorității, în mod paradoxal el le-a 

slăbit condiționând buna lor funcționare de susținere politică. Referitor la controlul 

constituționalității legilor, crearea unei jurisdicții constituționale specializate care 

putea tranșa rapid chestiunile asociate rezilienței naționale (fără ca totuși să 

depășească un cadru fixat de legiuitor) se configura ca deosebit de promițătoare 

pentru viitorul democrației tradiționale.8 Nu e de ignorat nici faptul că la momentul 

tranziției democratice, adoptarea unui control centralizat al constituționalității legilor 

se impunea ca o necesitate pentru a marca o ruptură cu perioada comunistă (când o 

atare operațiune era aproape de neconceput!) și îndeplinea un dublu obiectiv: pe de 

o parte, a se pune capăt derivelor rezultate din „legalitatea socialistă” și opresiunea 

partidului unic în scopul de a tranzita rapid către democrația liberală; pe de alta, 

alinierea rapidă la soluțiile de drept comparat ale statelor vest-europene favoriza 

 
6 Jean-Jacques Sueur, Capitalisme, liberalisme, constitutionnalisme : des origines intellectuelles 

communes?, în: Laureline Fontaine (coord.), „Capitalisme, liberalisme et constitutionnalisme”, lucr. cit. 

p. 16. 
7 B. Bugaric, A Crisis of Constitutional Democracy in Post-Comunist Europe: „Lands  

in-between = Democracy and Authoritarianism”, în „International Journal of Constitutional Law”, 

2015, vol. 13, no. 1, p. 225. 
8 Christos Giannopoulos, Les juridictions constitutionnelles de l’Europe centrale sous haute 

pression politique: analise comparative d’un processus de decredibilisation, în „Revue du Droit 

Public” no. 2/2022, p. 645 și urm. 
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aderarea la Consiliul Europei și în viitorul apropiat, la Uniunea Europeană. În acest 

sens jurisdicțiile constituționale „serveau ca instrument de legitimare utilizabil la 

nivel internațional, oricare ar fi posibilitatea de a verifica dacă cultura ideocratică, 

proprie erei politice precedente fusese depășită în mod efectiv de comunism.”9 

Crearea unei jurisdicții speciale, însărcinată cu controlul constituționalității legilor, 

care se disociază de jurisdicțiile ordinare prin norma sa de referință (care este 

Constituția), prin obiectul controlului (reprezentat de lege) și prin întinderea puterilor 

sale coercitive, părând a constitui o preexistență pentru a face față nu numai 

dificilelor probleme ridicate de prezent și viitor, dar și în raport cu cele ale trecutului.  
Nu în ultimul rând, spre deosebire de un control difuz al constituționalității 

legii care oferă o mai mare marjă de acțiune autorității judiciare, cel centralizat se 
prezintă ca un model mai adaptat la nevoile statelor în tranziție. În plus, dacă 
instituirea unei atari instanțe constituționale fusese chiar acceptată și realizată 
oarecum în anumiți parametri și parțial , de regimul comunist în unele țări central 
europene și precedaseră astfel adoptării noilor constituții democratice, în cazul 
României acest lucru nu s-a întâmplat, iar răsturnarea comunismului avusese loc pe 
calea violenței, ceea ce a marcat și revenirea la constituționalism.  

În acest context, s-a apreciat că „perioada post-1989 era un amestec straniu al 
înrădăcinării în vechile tradiții și experimentul cu noul.”10  

 
2. Geneza și evoluția unui constituționalism vector de stat unitar, 

democratic și social. În acest context, apariția și evoluția constituționalismului 
românesc au propria lor istorie, și s-a constituit o tradiție națională, de puternică 
sorginte europeană, din perspectiva căreia putem privi dimensiunile prezentului și 
prefigura reperele viitorului. El a ritmat întotdeauna în datele sale esențiale cu 
fenomenul general occidental, în general și ale ipostazei sale europene, în special. 
„Constituționalismul este un atribut al democrației și, în general, al popoarelor 
civilizate. Tradiția constituțională la români, dacă luăm în calcul anumite mărturii cu 
valoare de reglementare generală a raporturilor din societate, este foarte veche. 
Inclusiv în Evul Mediu există asemenea reglementări. Dar prima constituție modernă 
a României, adoptată de către instituțiile interne ale statului român, chiar dacă acesta 
nu era pe deplin recunoscut în plan național ca stat independent, a fost Constituția 
din 1866.”11 Dintr-o atare perspectivă, momentul fondator „franco-american” și-a 
găsit rezonanța la noi în inițiative politice, precum Constituția cărvunarilor de la 
1822 din Moldova (inspirată de Declarația franceză a drepturilor omului din 1789), 

 
9 A. Visegrady, Major Lesson of the Central-Eastern European Democratic transition, în: 

„Démocratie et liberté: tension, dialogue, confrontation, Mélanges en l’honneur de S. Milacic”, LGDJ, 

Paris, 2008, p. 1110. 
10 W. Sadurski, Rights Before Courts. A Study of Constitutional Court in Postcommunist State 

of Central and Eastern Europe, 2nd, New-York, 2014, Spingh, p. 69. 
11 Acad. Ioan-Aurel Pop, Mesaj transmis Curții Constituționale a României cu prilejul Zilei 

Constituției din 8 decembrie 2021, în V. Dorneanu, C.-M. Krupenski (coord.), „Ziua Constituției. 

Mesaje și reflecții la cea de-a 30-a aniversare. Editura Hamangiu, București, 2022, p. 13. 
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și, mai ales, în planul reglementărilor și practicilor concrete, prin „începutul de 
parlamentarism” (P. Negulescu) și prefigurarea principiului separației puterilor 
exprimate și promovate de Regulamentele organice (din 1831 Țara Românească și 
1832 Moldova). 

Un act de ecou al constituționalismului european l-a reprezentat și Proclamația 

de la Izlaz din 9 iunie 1848 a Revoluției române care, prin cele 22 articole ale sale, 

preconiza nu numai „independența administrativă și legislativă” a țării, ci și 

„egalitatea în drepturi politice” a cetățenilor săi. Dar adevăratul moment fondator al 

constituționalismului românesc este legat de procesul constituirii bazelor moderne al 

statului aferent răstimpului 1858 (Convenția de la Paris) și intrarea în vigoare a 

Constituției din 1 iulie 1866. El se constituie totodată într-un progres al dreptului 

public european. Într-adevăr, organizarea constituțională modernă este la noi 

rezultatul unui complex de interacționări interne și internaționale ce îi conferă o 

puternică notă de originalitate. Ea se degajă din amprenta de „stat de interes 

european”, conjunctura internațională de înfăptuire, contextul general al evoluției 

fenomenului și particularitățile interne de afirmare exprimate inclusiv în aspecte 

originale ale dezvoltării fenomenului. Dreptul popoarelor de a dispune de ele însele, 

care a dominat secolul XIX european, s-a exprimat prin principiul naționalităților în 

dimensiunea externă și dreptul de a-și alege sistemul de guvernământ în cea internă. 

Ecuația juridică exprima, deopotrivă, istoric, cerința unificării națiunii și adoptarea 

constituționalismului ca formulă de dezvoltare politică. Împlinirea lor ca obiective 

socio-politice a generat și exprimat din punct de vedere juridico-constituțional în 

plan european, marcat pe lângă prima unire a românilor, alături de cea germană și 

italiană, o „primă formă de consultare a populației… desfășurată în principatele 

române Moldova și Valahia în aplicarea Tratatului de la Paris din 1856”12. Chiar 

dacă considerată a se fi realizat „urmând uzajul în Orient, prin alegerea de divanuri – 

adică de consilii ce aveau valoare de adunări reprezentative…” –, aceste structuri 

„reprezentând toate clasele societății” au presupus valențe constituante pronunțându-

se în privinţa organizării statale (autonomie externă, prinț străin, neutralitate, puterea 

legiuitoare reprezentativă), în vederea „revizuirii Regulamentelor organice potrivit 

dorinței românilor”. Astfel, art. 24 din Tratatul de la Paris din 1856 făcea să „intre 

principiul consultării democratice al unei populații în dreptul public al Europei”. 

Preluate într-o anumită măsură de Convenția de la Paris din 1858, care a prefigurat 

așezământul constituțional fondator „plasând principiile constituției belgiene la baza 

noii organizări a statului român” 13, ele au contribuit la prefigurarea bazei de pornire 

a edificiului constituțional național. A urmat apoi treapta Statutului dezvoltător din 

1864 „prima constituție dată de un Domnitor român” și, în fine, momentul pe deplin 

 
12 Yves Bruley, La consultation des populations dans le diplomatie du Second Empire, în  

Fr. Balaine Du Laurens (dir.), „L'usage du référendum dans les relations internationales”, Editions  

A. Pedone, Paris, 2018, p. 19. 
13 Ioan C. Filitti, Rapide coup d’œil sur l’ancien droit public de la Roumains, în „Mélanges Paul 

Negulesco”, Imprimeria Națională, București, 1935, p. 284. 
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fondator prin Constituția din 1866, „primul pact constituțional român” (P. Negulescu)14. 

Alături de instituția prințului străin, modelul belgian al legii fundamentale confereau 

un puternic impuls european și de afirmare a valorilor sale intrinseci 

constituționalismului român în formare. Unul care avea să-și reflecte și îndeplinească 

în mod specific rolul de act performativ, precum și cele trei funcții de normă 

fundamentală, respectiv: de constatare a renașterii unui stat, de organizare formală a 

puterilor publice și de garantare a drepturilor și libertăților fundamentale. După cum 

controlul de constituționalitate avea să se nască și cristalizeze de-a lungul timpului 

cu o puternică marcă a constituționalismului românesc. Pe fond, nu era altceva decât 

deznodământul inevitabil al unui curent de idei care dura de (aproape) o jumătate de 

secol. Astfel, constituționalismul românesc își afirma existența, se exprima printr-o 

constituție scrisă și își manifesta particularitățile sale constitutive. Așa cum remarca 

în 1921 V. Brătianu, în pregătirea revizuirii din 1923 a legii fundamentale, în acest 

mod „nucleul” fondator al statului român modern de la 1859 „La îndemnul 

proclamației de la 1848, la adăpostul Convenției de la Paris și ulterior al Constituției 

de la 1866 putea să intre pe calea fixată statului modern.” El s-a născut și avea să se 

manifeste ca un puternic vector de europenitate, unitate națională, modernitate și 

independență statală, purtător de progres social și marcher major al apartenenței la 

spectrul culturii juridico-politice occidentale. Pe drept cuvânt s-a concluzionat că 

„sub regimul Constituției de la 1866 am putut trece de la România Mică la cea Mare” 

și aceasta ca aplicare la realitățile românești a unui proces (european) mai îndelungat, 

„care își găsește primele manifestări, mai întâi în întărirea regimului unitar de stat în 

dauna drepturilor feudale, apoi în renașterea culturală și reformele religioase din 

veacurile al 15-lea și al 16-lea și, mai târziu, revoluția lui Cromwell.”15 Înscrierea 

episodului românesc în mersul european al nașterii și afirmării constituționalismului 

european a fost ab initio conștientizată și asumată astfel ca o cale proprie de 

dezvoltare și exprimare a apartenenței continentale indiscutabile. „Vârful” 

procesului de asimilare și afirmare a constituționalismului avea să fie atins prin 

Constituția din 1923 care revizuia așezământul statal stabilit la 1866, îl adapta la 

exigențele vremurilor și exprima adeziunea la valorile sale a întregului spațiu etnic 

românesc, a națiunii române reîntregite. „Regimul constituțional, introdus la noi în 

imitația Apusului, a căpătat astfel caracteristici locale” (Enciclopedia Română, 

1938). „Tiparul” constituțional în acest fel definitivat va cunoaște aspecte proprii, 

particulare și va reuși să păstreze și impună peste timp anumite constante capabile 

să se constituie într-o identitate constituțională. După o perioadă de „simulare a 

constituționalismului” aferentă constituțiilor totalitare din 1938, 1948, 1952 și 1965 

revenirea la democrație, constituționalismul autentic, tradiție și la reperele sale 

 
14 Mircea Duțu, Nașterea și afirmarea constituționalismului românesc modern, în „Studii și 

Cercetări Juridice”, nr. 3/2016, p. 329–349. 
15 Vintilă Brătianu, Nevoile statului modern și Constituția României Mari, în vol. „Noua 

Constituție a României. 23 de prelegeri publice organizate de Institutul Social Român”, reeditare, 

Editura Humanitas, București, 1990, p. 59–60. 
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occidentale a fost realizată prin Constituția din 8 decembrie 1991, revizuită în 2003. 

Este prima noastră lege fundamentală care poate fi considerată, cel puțin formal, pe 

deplin o constituție-convenție realizată în condițiile unor proceduri democratice și 

transparente, de tip convenție, elaborată și adoptată exclusiv de Adunarea 

Constituantă, inclusiv la nivelul tezelor și al proiectului și aprobată ulterior prin 

referendum.16 Continuitatea și perenitatea anumitor principii și funcții constante sunt 

de natură a sublinia manifestarea unui constituționalism veritabil în conceperea și 

exprimarea sa juridică, cu puternice accente naționale, consistența sa și capacitatea 

de a asigura echilibrele necesare în contextul evoluțiilor complexe aferente integrării 

omogene și afirmării globalizării. 

Considerat cu deplin temei o dimensiune esențială a modernității juridice, 

constituționalismul este astăzi preocupat mai mult ca oricând de elucidarea sensului 

său juridic propriu-zis, chiar dacă semnificațiile sale depășesc în mod evident 

simplul obiect al științei dreptului.  

 

3. Principii și elemente definitorii ale unui constituționalism românesc. 

Dincolo de această perspectivă de evoluție istorică, factuală în registrul tipologiei 

evoluției propriu-zise a regimurilor constituționale se desprind o serie de trăsături 

generale cu diverse particularizări de loc și de timp. Desigur, fiecare dispozitiv 

constituțional ar justifica o analiză circumstanțială a evoluțiilor și modalităților sale 

de aplicare, dar cum raportarea la model a jucat un rol important în devenirea noastră 

constituțională, o evocare scurtă redusă la enunțuri a unor constante generale nu e 

lipsită de interes și poate e chiar indispensabilă. Se vorbește astfel de faptul că în 

mod manifest evoluția regimurilor politice e, în general, rezultatul unei duble mișcări 

de transformare unilaterală și de adaptare convențională. Departe de a se exclude, 

unele cu altele se completează pentru a determina aplicarea textelor. Simultan sau 

succesiv, ele se combină pentru a desena contururile reale ale unui sistem 

constituțional. Dar nimic nu interzice ca o schimbare fundamentală a circumstanțelor 

politice să fie de natură să pună în discuție această sinteză constituțională17 și să-i 

nuanțeze conținutul. Aplicate la regimul constituțional românesc, asemenea 

constatări degajă, după epoci, concluzii importante, ținând deopotrivă de constante 

de etapă și evoluții contrastante. Apărut ca un constituționalism de sinteză 

europeană, „transplantat” prin tratatul (1856) și Convenția (1858) de la Paris, după 

 
16 Așa cum s-a remarcat, actuala constituție (-convenție) corespunde legitimității electorale cu 

care a fost investită Adunarea Constituantă prin votul de la 20 mai 1990, deoarece art. 80 alin. (1) din 

Decretul-lege nr. 92/1990 prevedea că viitoarea Constituție va fi adoptată de Camerele Parlamentului, 

constituite de drept în Adunare Constituantă prin întrunirea lor în ședință comună, iar art. 82 lit. d) 

stipula că aceasta se dizolvă de drept dacă nu adoptă Constituția în termen de 18 luni de la constituirea 

ei. (Marian Enache, Ștefan Diaconu, „Adoptarea Constituției din 1991 și revizuirea din 2003”, în  

V. Dorneanu, C.-M. Krupenski (coord.), Ziua Constituției. Mesaje și reflecții la cea de-a 30-aniversare, 

Editura Hamangiu, București, 2022, p. 71. 
17 Jean Rossetto, Recherche sur la notion de Constitution et l’évolution des régimes 

constitutionnels, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, Paris, 2019, p. 211–212. 
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experiența belgiană, procesul de constituire a statului român modern ca factor de 

echilibru regional, cel românesc s-a manifestat ca un puternic vector de democrație, 

constituire statală și afirmare națională. Condițiile excepționale ale instituirii unora 

dintre reperele sale au făcut adeseori să se recurgă la soluții de aceiași natură, 

discutabile poate procedural, dar validate ulterior prin regulile substanțiale pe care 

le impuneau, asigurând progresul constant, deopotrivă juridic și politico-statal.18 De 

asemenea, se reîncearcă desprinderea unor principii și a unor reguli fondatoare, 

ținând de esența unitară, națională și democratică în permanentă consolidare a 

așezământului statal, cultivarea funcțiilor de asigurare a asimilării progresului socio-

juridic, de adaptare la dinamica realităților și capacitatea constituirii și afirmării ca 

atare a identității constituționale naționale.  

3.1. Principiul statului unitar național. Reieșit în zorii modernității 

occidentale, principiul de organizare națională și democratică a orientat și mersul 

istoric al țărilor române care, prin „tradiția națională a statului, prin caracterul 

bisericii sale, naționale, prin organizația sa socială” erau predispuse în mod natural 

receptării ofertei europene și astfel s-a ajuns rapid la o formulă adaptată a 

constituționalismului. Constituționalismul românesc s-a născut, așadar, din nevoia și 

ca expresie a constituirii, la Gurile Dunării, ca factor de echilibru între cele două 

imperii aflate în confruntare – cel țarist și, respectiv, cel turc – a unui așezământ 

statal consolidat, prin unificarea a două structuri preexistente, de interes european și, 

de aceea, prin excelență, purtând aceiași natură occidentală. Valorificându-se 

experiența belgiană, prin care s-a întemeiat, prin unificarea regiunilor valonă și 

flamandă, o nouă figură statală „acolo unde nu puteau fi nici Germania nici Franța” 

s-a înțeles să se „importe” și modelul constituțional belgian, reflectat în legea 

fundamentală din 7 februarie 1831. Astfel deslușit, misterul „Belgiei Orientului” în 

sens constituțional o atare opțiune avea să devină caracterizantă pentru întregul 

proces de renaștere al constituționalismului în țara noastră. Considerată drept prima 

constituție unitară, aceasta reprezenta o sinteză echilibrată a constituțiilor franceze 

de la 1791, 1814 și 1830, a celei olandeze din 1814 și a dreptului constituțional 

englez, cu alte cuvinte o chintesență a fundamentelor constituționalismului modern 

 
18 Așa, de exemplu, deși primele două constituții au fost de tip rigid, ceea ce impunea respectarea 

condițiilor de formă stabilite de așezământul politic anterior, din variate motive invocate, dar mai ales 

sub urgența timpului și spre depășirea tergiversărilor politicianiste ele nu au fost respectate. În 1866, 

Locotenența Domnească și guvernul nu au ținut seama de structura bicamerală a parlamentului 

introdusă prin Statutul din 1864 și au supus dezbaterii și adoptării legea fundamentală numai de către 

Adunarea electivă, urmate de promulgarea domnească. Tot așa și în 1922–23 s-a procedat la revizuirea 

acesteia fără să se respecte cerințele prevăzute în art. 128 din Constituția din 1866, în sensul că nu s-au 

fixat punctele de revizuit de către Parlament, care apoi urmează să se dizolve, corpul electoral fiind 

chemat să aleagă camerele de revizuire, ci s-au convocat direct Adunări care au votat Constituția. S-a 

considerat că fără o atare învestire manifestările lor de voință nu au produs consecințe juridice, dar 

legea fundamentală fiind sancționată de Rege, a devenit o manifestare de voință regală, un Statut. Paul 

Negulescu, „Constituția României”, în Enciclopedia României, vol. I, Statul, București, 1938, p. 191; 

Asupra condițiilor de adoptare a Constituției României Mari a se vedea și Eufrosina Popescu, Din 

istoria politică a României. Constituția din 1923, Editura politică, București, 1983, p. 96 și urm. 
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în varianta sa europeană. În acest mod, textul elaborat nu era un amalgam juridic, ci 

mai degrabă devenise o construcție originală cu valoare de tipar reproductibil:  

o monarhie parlamentară, având ca bază separația puterilor, cu garantarea drepturilor 

și libertăților fundamentale ale cetățenilor. Succesul său de model pentru legile 

fundamentale ale altor noi state moderne europene în secolul al XIX-lea s-a explicat 

mai ales prin aceea că „zice, în termeni simpli și adevărați, ceea ce este Națiunea.”19 

Pentru favorizarea unificării cât mai rapide și mai depline a noului așezământ 

instituțional era promovată o structură centralizată, elementul central deținând 

principala putere în scopul de a combate particularismul și a întări unitatea țării. Deși 

art. 1 din Constituția de la 1866 consacra numai caracterul indivizibil al statului, cel 

unitar se degaja din întreaga sa organizare și funcționare. În plus, în cazul fondării 

statului român modern, faptul unificării a două țări cu populație majoritară vorbind 

aceeași limbă și împărtășind tradiții și o religie identice adăuga în mod natural și o 

dimensiune națională construcției statale și aspirația intrinsecă a continuării sale spre 

desăvârșire. Caracterul său profund și autentic democratic, inclusiv și, mai ales, prin 

prevederile referitoare la drepturile fundamentale a devenit un factor de consolidare 

a coeziunii cetățenilor și favorizare a reîntregirii tuturor teritoriilor românești în 

cadrul aceluiași stat. Un exemplu elocvent l-a constituit în acest sens, în contextul 

revenirii Dobrogei la statul românesc istoric, mesajul esențial transmis populației 

din zonă prin Proclamația adresată „poporațiunii dobrogene” (Magna Carta 

Dobrogei) la 14 noiembrie 1878, la Brăila, de Alteța Sa Regală Carol I. Documentul 

invoca drept principal beneficiu al noii apartenențe statale a locuitorilor dintre 

Dunăre și Marea Neagră intrarea sub suzeranitatea unui stat „unde nu voința 

arbitrară, ci numai legea dezbătută și încuviințată de națiune hotărăște și o 

cârmuiește”, unul în care „cele mai sfinte și mai scumpe bunuri ale omenirii: viața, 

onoarea și proprietatea sunt puse sub scutul unei Constituții pe care ne-o râvnesc 

multe națiuni” și, în consecință „religia voastră, familia voastră, pragul casei voastre 

vor fi apărate de legile noastre, și nimeni nu le va putea lovi fără a-și primi legiuita 

pedeapsă.” Se invocau astfel principii fundamentale, definitorii ale 

constituționalismului european: supremația constituției, legalitatea, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenești. În plus, întregul proces de integrare a Dobrogei 

în statul român se desfășura „pe calea constituțională, care ține seama de trebuințele 

și moravurile voastre, care va așeza pe temelii statornice poziționarea voastră 

cetățenească”.20 În același timp, cerința ca și după desăvârșirea procesului de 

unificare statală (1918) să continue consolidarea așezământului instituțional comun 

tuturor românilor a impus numai revizuirea și menținerea concepției generale de stat 

unitar, centralizat a legii fundamentale de la 1866. De altfel, continuarea proiectului 

se impunea de la sine, deopotrivă în dezvoltarea tradiției proprii, care își dovedise 

viabilitatea și lipsa de interes în această privință a tradițiilor din celelalte ținuturi 

 
19 Francis Delperee, La Constitution de 1830 á nos jours, Ed. Racine, Bruxelles, 2006, p. 16. 
20 Mircea Duțu, Un secol de stat unitar și drept național(1918–2018). Perspective istorice 

cultural-științifice, Editura Academiei Române/ Editura Universul Juridic, București, 2018, p. 97–98. 
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alipite, născute prin experiențele și ca expresie a nevoilor unor regimuri asupritoare 

pentru români. Totuși, anumite elemente care se dovediseră pozitive în asigurarea 

progresului juridico-social nu puteau fi ignorate și veneau să consolideze curentul de 

sinteză al constituționalismului românesc.  

Ca o încununare a acestui proces de desăvârșire statală prin înfăptuirea Marii 

Uniri de la 1 decembrie 1918 și concepută numai ca o revizuire a celei fondatoare, 

Constituția din 1923 adăuga și consacra expres caracterul unitar național la „care-i 

dă drept majoritatea copleșitoare a statului nostru”.  
Conform art. 1 al legii fundamentale a României reîntregite, Regatul României 

devenea un stat național unitar și indivizibil nu numai prin faptul structurii sale 
funcționale, ci și, mai ales, grație națiunii majoritare căreia îi dă expresie 
instituțională. Principiul se exprimă în plan procedural prin recurgerea la revizuire și 
nu la adoptarea unei noi constituții, iar conceptual consacra statul-național ca valoare 
dominantă. Inalienabilitatea teritoriului și interdicția colonizării sale cu populație de 
gintă străină (art. 2 și 3) consolidau un atare statut. Preluând și consacrând în noile 
condiții istorice principiul, Constituantul din 1991 a reținut drept caractere ale 
României pe cele de „stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil”. 
Evocând permanența conceptului de stat-națiune și așa cum se remarca în cadrul 
lucrărilor Adunării Constituante „caracterul național este dimensiunea psihologică a 
statului, unul din elementele constitutive ale statului alături de teritoriu și de puterea 
politică”. Din această perspectivă, constituționalismul românesc în constituirea și 
evoluția sa a avut ca pivot fundamental al procesului de formare a statului român 
principiul de stat unitar și (implicit) național, idealul de unitate reprezentând o 
constantă definitorie și păstrându-și și astăzi o atare prevalență. De altfel, caracterul 
de stat unitar și național reprezintă o componentă indispensabilă a identității 
constituționale naționale și nu poate face obiectul unei revizuiri a legii fundamentale, 
recunoscute ca atare în jurisprudența Curții Constituționale. Ca urmare a exigențelor 
aceluiași principiu al constituționalismului consecvent promovat a avut loc și 
unificarea legislativă de la 1859–1865, cea subsecventă Marii Uniri din 1918, 
realizată succesiv în 1928, 1938 și 1943 și, respectiv, tranziția democratică post-1989 
constituită în două etape: mai întâi revizuirea legislației existente pentru a fi pusă de 
acord cu exigențele noului așezământ statal și apoi o codificare sau extindere a 
acquis-ului reglementar național. Astfel, după ce prin art. 1 al Convenției de la Paris 
din 7 august 1858, se declară constituirea Moldovei și Valahiei în Principatele Unite, 
în art. 35 se stipula că, odată instituită, Comisia centrală se va ocupa a codifica legile 
în vigoare spre a le pune în armonie cu actul constitutiv al noii organizări; în acest 
scop se va avea în vedere revizuirea regulamentelor organice, precum și a codurilor 
civile, criminale, de comerț și de proceduri, așa încât „în afară de legile de interes 
curat local, să nu mai fie în viitor decât unul și același corp de legislațiune care va fi 
executoriu în ambele Principate”, iar în art. 47 se adaugă „până când se va proceda 
la revizuirea prin art. 35, legislația acum în vigoare în Principate este menținută în 
dispozițiile care nu sunt contrarii stipulațiunilor prezentei Convenții.” Înțelegând 
urgența unificării juridice și rolul ei decisiv în modernizarea și imprimarea 
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caracterului european al statului impus prin nașterea și acceptarea 
constituționalismului, Domnitorul Al. I. Cuza a trecut rapid la adoptarea și intrarea 
în vigoare a noi coduri – civil, penal și de proceduri –, premergând astfel și 
favorizând adoptarea constituției unitare de la 1866. În același sens, a acționat  
și crearea Înaltei Curți de Casație și Justiție (1862), noua organizare judecătorească 
(1864) și a baroului (1865). Urmând aceeași cale și conformându-se aceluiași 
principiu constituțional al statului unitar, art. 137 al Constituției din 1923 prevedea 
că „Se vor revizui toate codicile și legile existente în diferite părți ale statului român 
spre a se pune în armonie cu constituțiunea de față și asigura unitatea legislativă. 
Până atunci ele rămân în vigoare.” Deși unificarea legislativă interbelică a generat o 
amplă dezbatere în epocă, a cunoscut rezistențe și poziționări teoretice-politice 
diverse, inclusiv centrifuge, în cele din urmă principiul constituționalismului 
românesc asumat înțelept de constituantul din 1866 și 1923 a învins și s-a impus: 
după o perioadă tranzitorie, de adaptare a dreptului existent în regiunile istorice 
alipite, legislația din Vechiul Regat s-a extins în Basarabia (1928), Bucovina (1938) 
și Transilvania (1943), înfăptuind în acest mod unificarea dreptului pozitiv. În fine, 
marea ruptură politico-constituțională și revenirea la constituționalism post-1989, 
desăvârșită prin Constituția din 8 decembrie 1991 a presupus o operațiune complexă 
de conformare legislativă cu noile repere constituționale democratice, favorizată de 
reluarea tradiției întreruptă la 30 decembrie 1947 și formulată în consonanță cu 
raportarea la rădăcinile constituționalismului românesc și prefigurările sale posibile 
față de evoluțiile de drept comparat admisibile istoric.  

3.2. Controlul constituționalității legilor, garanție a supremației legii 
fundamentale și premisă a respectării identității constituționale. O constantă a 
constituționalismului românesc o reprezintă, fără îndoială, și garantarea supremației 
constituției pe calea controlului și asigurării conformității legii cu prevederile pactului 
constituțional. „Cheie de boltă” a statului de drept, „invenție” jurisprudențială engleză 
(1610) preluată și dezvoltată și în S.U.A. (1803) și consacrată prin amendamentul X al 
Constituției din 1787, controlul de constituționalitate a devenit ulterior o instituție 
juridică fundamentală a democrației constituționale în majoritatea statelor lumii, 
manifestată sub două modele principale: cel american, judecătoresc și, respectiv, cel 
european cel kensenian prin intermediul unui organism politico-jurisdicțional. Până la 
a se ajunge aici s-au înregistrat multe experiențe naționale care au contribuit la 
afirmarea și definitivarea contururilor lui, printre care și cea românească.  În condițiile 
în care problema nu cunoscuse o rezolvare tranșantă în dreptul comparat, la noi ea și-a 
găsit inițial o soluție pe cale pretoriană când jurisprudența Înaltei Curți de Casație și 
Justiție a statuat dreptul puterii judecătorești de a decide asupra constituționalității 
legilor. Este vorba de hotărârile pronunțate – la 2 februarie de Tribunalul București și 
de confirmare, prin respingere a recursului, la 16 martie din același an de Înalta Curte 
de Casație – Secția civilă – în cauza Societatea comunală de tramvai din București cu 
Ministrul de Interne și Primăria Capitalei.21 „Admirabil redactate” cum aveau să 

 
21 Pe larg în: Mircea Duțu, Tradiția controlului constituționalității legilor în România. Evoluții, 

involuții, perspective, în „Studii și Cercetări Juridice” nr. 2/2012, p. 111–121. 
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afirme reputați constituționaliști francezi ai timpului22, deciziile justiției românești 
recunoșteau dreptul instanțelor judecătorești de a exercita controlul constituționalității 
legilor „unul dintre cele mai puternice pentru afirmarea triumfului dreptului... un titlu 
de glorie al dreptului românesc”.23 Pentru a se statua astfel s-a reținut, în principal: 
existența unei constituții scrise în care puterea constituentă e distinctă de puterea 
constituită, distincție care presupune că puterea legiuitoare ordinară trebuie să-și 
exercite drepturile sale respectând constituția, altfel s-ar substitui, fără drept, puterii 
constituente; Constituția României de la 1866 nu a reprodus prevederile art. 107 din 
Constituția belgiană (potrivit cărora instanțele judecătorești nu aplică ordonanțele și 
regulamentele decât dacă sunt conforme cu legea), înțelegându-se deci să se deroge de 
la o atare dispoziție; judecătorul are dreptul de necontestat de a interpreta legile; între 
două legi: Constituția, legea fundamentală și o lege ordinară se impune, indiscutabil, 
să se acorde precădere celei dintâi, înlăturând prescrierile legale care ar nesocoti 
rânduielile constituționale. Recunoașterea dreptului puterii judecătorești de a controla 
și înlătura orice dispoziție legală neconformă Constituției a fost considerat ca un 
remarcabil progres, contribuind la afirmarea acestui înalt și avansat principiu în dreptul 
public european, recunoscut ca atare de doctrina juridică a timpului. Într-adevăr, un 
asemenea drept exista atunci în numai câteva țări, iar ulterior, fără îndoială și sub 
influența exemplului românesc a fost introdus în alte multe state, până la a deveni 
ulterior o instituție juridică fundamentală a democrației constituționale. În continuarea 
unei asemenea poziționări, dar cu o reglementare specială, Constituția din 1923 a 
prevăzut în art. 103 că „Numai Curtea de Casație în secțiuni unite are dreptul de a 
judeca constituționalitatea legilor și a declara inaplicabile pe acelea care sunt contrare 
Constituției. Judecata asupra neconstituționalității legilor se mărginește numai la cazul 
judecat.” Competența instanței supreme de a exercita controlul de constituționalitate a 
legii a subzistat până la 30 septembrie 1947 când legea fundamentală din 1923 a fost 
abrogată. Constituția din 8 decembrie 1991 a optat pentru și a introdus modelul 
european al controlului de constituționalitate a legilor, instituind o Curte 
Constituțională „garantul supremației Constituției” [art. 142 alin. (1)]. 

Alături de regula generală a priorității de aplicare a reglementărilor 

internaționale privitoare la drepturile fundamentale ale omului față de cele interne 

[consacrată în art. 20 (2) din legea fundamentală], instituirea unei curți, ca organism 

politico-jurisdicțional de control al constituționalității legilor a fost considerată 

„cheia simpatiei Europei pentru Constituția României” (Antonio La Pergola, primul 

președinte al Comisiei de la Veneția privind Democrația prin Drept), o opțiune în 

consonanță cu valorile și exigențele democrației și statului de drept „cu respectul 

supremației Constituției și a tradițiilor constituționalismului european24”.  

 
22 A se vedea: Leon Duguit, Les transformations du droit public, Editura A. Colin, Paris, 1913,  

p. 99; C. Jeze, L’inconstitutionnalité des lois en Roumanie, în Revista „Droit Public”, Paris, 1912, p. 138. 
23 Andrei Rădulescu, Din trecutul de 80 de ani al Curții de Casație, București, 1942, p. 17. 
24 Marian Enache, „De la redactarea la exegeza Constituției României din 1991. Experiențe și 

reflecții”, interviu, în V. Dorneanu, D. Manole, K. Benke, T. Papuc (coord.), Patrimoniul constituțional 

și valorile democratice, Editura Hamangiu, București, 2021, p. 92–93. 
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3.3. Spre o identitate constituțională românească? Apărută și forjată în 
jurisprudența jurisdicțiilor constituționale ale statelor membre ale Uniunii Europene 

ca o reacție la fenomenul de constituționalizare a UE și în contextul circumscrierii 
manifestărilor principiului primatului și efectului direct ale dreptului unional-

european, noțiunea de identitate constituțională rămâne relativ ambiguă în conținut 
și imprecisă în privința semnificațiilor conceptuale și implicațiilor sale concrete. 

Extinderea sferei acceptării și intensificarea frecvenței cauzale și semnificațiilor 
substanțiale acordate conduc spre nuanțarea impactului și creației sale. Se admite, în 

general, că aceasta ar reprezenta ceea ce distinge constituția unei ordini juridice, 

deopotrivă în mod formal și substanțial (material) de legile fundamentale ale altora. 
Și chiar dacă toate constituțiile diferitelor state diferă și le sunt specifice e ușor de 

sesizat că identitatea nu vizează legea fundamentală în ansamblul său, ci numai ceea 
ce face cu adevărat diferența și exprimă specificul prin excelență. Așa se face că cel 

mai adesea e vorba de norme ce corespund nucleului constituțional dur, cu caracter 
imperativ care pun în discuție afirmarea constituției ca atare. Nu în ultimul rând, se 

consideră și că identitatea e palpabilă atât în textul propriu-zis, cât și în spiritul care 
se degajă din corpul legii fundamentale. În orice caz, acesta din urmă rămâne factorul 

propulsator al conceptului în sine. În acest sens se poate afirma că întreaga constituție 
caută să construiască și să caracterizeze un model de societate conform identității 

sale. Așa încât, precum relevă profesorul Dominique Rousseau pentru cazul francez 
„ceea ce transformă o miriadă de popoare în popor francez e Declarația de la 1789, 

care, numind poporul francez, îl face să existe și creează, din aceeași mișcare, 
conceptul juridic prin care el se percepe și e perceput dând în mod progresiv acestei 

creații juridice senzația stranie de a fi reflexul unui lucru pe care ea l-a produs în 
realitate”25. Nu zice pe fond altceva niciun alt mare jurist constituționalist francez 

atunci când explică interesul de a „lega identitatea constituțională a individului de 

dreptul constituțional, plecând de la această ipoteză cum că legea fundamentală dă 
identitatea sa individului”.26 Reamintind analiza profesorului M. Rosenfeld privind 

„subiectul constituțional”27, el preciza: „Constituția nu are numai vocația să 
constituie puterile publice, ci în sens mai larg o societate, adică o comunitate  

de indivizi. Constituția fixează identitatea lui „Noi”. Exemplul emblematic e dat de 
prima frază a Constituției S.U.A. „We the People”. Plecând de aici, consacrând 

valorile și principiile societății sale politice, constituțiile devin ceea ce conține 
identitatea colectivă a poporului și națiunii unui stat.  

Cu toate acestea, deoarece conținutul identității constituționale a statelor nu e 

indicat ori precizat a priori dă sentimentul protejării unui ansamblu imperceptibil. 

 
25 Dominique Rousseau, Le droit constitutionnel en debat, în „Revue du droit public”, no. 3, 

2008, p. 729.  
26 David Mongoin, „Identité et droit constitutionnel”, în B. Mallet- Bricout, T. Favario, 

L’identité, un singulier au pluriel, Editions Dalloz, Paris, 2015, p. 181; Laurence Burgorgue-Larsen 

(dir), L’identite constitutionnelle saisie par les juges en Europe, Editions A. Pedone, Paris, 2011. 
27 Michel Rosenfeld, The Identity of the Constitutional Subjects, în „Cardozo Law Review”,  

vol. 16, 1995, p. 1049. 
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Or, a proteja „invizibilitatea” e un lucru inacceptabil. E cauza pentru care numeroși 

autori au fost tentați să încerce a surprinde ceea ce ar putea fi conținutul identităților 

naționale ale statelor membre ale UE. Numai timpul rămâne să ne arate dacă toate 

sau care din aceste elemente prefigurate teoretic vor fi confirmate în practică și în 

special de judecătorii constituționali care, însărcinați să protejeze identitatea 

constituțională pot, în același timp, să-i definească conținutul și să servească ca 

vector al recunoașterii sale.28 

După mai multe ezitări și nu fără legătură cu contextul mai larg al tensiunilor 

intervenite în ultimii ani între Curtea de Justiție a UE și jurisdicțiile constituționale 

din o serie de state membre ale Uniunii, prin decizia nr. 390 din 8 iunie 202129 s-a 

acceptat, afirmat și dezvoltat expres și pe deplin în jurisprudența Curții 

Constituționale a României conceptul de identitate constituțională. Desigur, 

invocarea expresă a acestui principiu și aplicarea sa parțială apar încă prin Decizia 

nr. 683 din 27 iunie 2012 în care CCR a arătat că „de esența Uniunii Europene este 

atribuirea de către statele membre a unor competențe – tot mai multe la număr – 

pentru realizarea obiectivelor lor comune, desigur fără a se aduce atingere, într-un 

final, prin această cedare de competență identității constituționale naționale” și că 

„pe această linie de gândire, statele membre își mențin competențele care sunt 

inerente identității lor constituționale, iar cedarea de competență, precum și 

regândirea, accentuarea sau stabilirea unor noi orientări în cadrul competențelor deja 

cedate țin de aprecierea statelor membre”30. Justificarea primordială a unei atari 

poziționări a fost exprimată astfel: „Constituția este expresia voinței poporului, ceea 

ce înseamnă că acestea nu își pot pierde forța obligatorie doar prin existența unei 

neconcordanțe între prevederile sale și cele europene, apartenența statului la Uniunea 

Europeană neputând afecta supremația Constituției naționale asupra întregii ordini 

juridice”.31 Prin noua decizie din 8 iunie 2021 principiul identității constituționale 

naționale se exprimă explicit în contextul analizei raportului dintre dreptul național 

și dreptului internațional (reglementat în art. 11 și art. 20 din Constituția României) 

și afirmarea supremației acesteia din urmă în raport cu dreptul internațional. Pentru 

instanța noastră constituțională identitatea constituțională e consacrată în art. 11 

alin. (3) [conform căruia „În cazul în care un tratat la care România urmează să 

devină parte cuprinde dispoziții contrare Constituției, ratificarea lui poate avea loc 

 
28 Danielle Rojas, L’utilisation de la notion d’identité constitutionelle, IFJD, Paris, 2021,  

p. 24–25. 
29 Decizia nr. 390 din 8 iunie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 

881–889 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și a Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru Investigarea 

Infracțiunilor din Justiție, în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 612 din 22 iunie 2021. 
30 Decizia CCR nr. 683 din 27 iunie 2012 asupra conflictului de natură constituțională dintre 

Guvern, reprezentat de primul-ministru, pe de o parte, și Președintele României, pe de altă parte, 

publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 479 din 12 iulie 2012. 
31 Decizia CCR nr. 80 din 16 februarie 2014 asupra propunerii legislative privind revizuirea 

Constituției, parag. 456, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 246 din 7 aprilie 2014. 
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numai după revizuirea Constituției”] coroborat cu art. 152 din Legea fundamentală 

(referitor la limitele revizuirii) „ca garanție a unui nucleu identitar de fond al 

Constituției României și care nu trebuie relativizată în procesul integrării europene”. 

Așadar, s-a statuat în mod evident că fac parte din identitatea constituţională a 

României: caracterul național, independent, unitar și indivizibil al statului român, 

forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independența justiției, 

pluralismul politic, limba oficială și intangibilitatea drepturilor și a libertăților 

fundamentale ale cetățenilor și a garanțiilor acestora.  

În virtutea acestei identități constituționale, Curtea Constituțională este 

abilitată să asigure supremația Legii fundamentale pe teritoriul României. Prioritatea 

de aplicare a dreptului UE „nu trebuie percepută în sensul înlăturării sau 

desconsiderării identității constituționale naționale…”, concept care justifică și 

reprezintă temeiul unei limite a interpretării clauzei de conformare cuprinse în textul 

art. 148 din Constituție. Noile dezvoltări jurisprudențiale au fost însoțite și de 

reflecții lămuritoare provenite chiar din partea reprezentanților instanței 

constituționale asupra sferei de cuprindere a acestui concept, dacă include sau nu 

toate valorile înscrise în Constituție sau are o arie de operare mai restrânsă sau chiar 

mai largă și, nu în ultimul rând, dintr-o asemenea perspectivă clarificări asupra 

faptului dacă o instanță supranațională are îndreptățirea să stabilească ea însăși care 

sunt valorile ce caracterizează această identitate. Astfel, ca „acte fundamentale de 

întemeiere a sistemelor politice și juridice de esență democratică, compatibile cu 

principiile și valorile europene, prin procedura de adaptare și prin conținutul politico-

normativ, constituțiile statelor membre ale UE, inclusiv cea a României sunt, 

totodată, „expresia esențială a „ethosului” unui popor și manifestarea puterii sale 

suverane” ceea ce implică recunoașterea existenței și respectarea neabătută a 

„realității obiectiv-subiective a identității constituționale a statelor componente  

(ale UE, n.n. M.D.) cel puțin în această formă actuală de organizare de tip asociativ 

a statelor pe baza tratatelor sau convențiilor” constitutive, care determină întinderea 

și limitele aplicării dreptului unional-european în raport cu structurile politice, 

economice fundamentale ale fiecărui stat, reglementate constituțional.32 Pornind de 

la o atare argumentație de principiu, actualul Președinte al CCR a precizat că fiecare 

stat asociat în cadrul Uniunii Europene are un drept originar și inalienabil la 

identitate constituțională”, drept care în cazul României se întemeiază pe art. 2 

(consacrat principiului suveranității naționale) coroborat cu art. 148 din Constituție 

(referitor la integrarea europeană României) și cu art. 4 parag. 2 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană (vizând respectarea identității naționale a statelor membre, 

inerente structurilor lor fundamentale politice și constituționale). În consecință, 

„elementele definitorii ale identității constituționale naționale pot fi determinate 

numai de autoritățile naționale, și nicidecum de cele supranaționale. Stabilirea 

 
32 Marian Enache, „De la redactarea la exegeza Constituției României din 1991. Experiențe și 

reflecții”, interviu publicat în: V. Dorneanu, D. Manole, K. Benke, T. Papuc (coord.), Patrimoniul 

constituțional și valorile democratice, Editura Hamangiu, București, 2021, p. 94–95. 
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apodictică de către acestea din urmă a faptului că o anumită problemă nu ține de 

identitatea constituțională a statului membru în cauză este mai mult decât 

discutabilă”, iar spre lămurirea unei asemenea probleme se impune în mod necesar 

ca „CJUE să deschidă un dialog cu instanța constituțională națională printr-un 

mecanism comunicațional care să facă posibilă atât cunoașterea poziției acesteia, cât 

și a argumentelor juridice care o fundamentează”33. 

În același timp, s-a apreciat și astfel s-a inclus în conceptul de identitate 

constituțională că prin Decizia nr. 390/2021 se protejează „unul dintre principiile 

fundamentale ale organizării statului, cel al separației puterilor, nefiind posibil ca o 

instanță europeană să îl ignore și să procedeze ea însăși la realizarea unor „sugestii 

jurisdicționale” cu privire la modul în care instanțele naționale să facă abstracție de 

existența acestui principiu”. Se conturează în acest fel o viziune proprie a instanței 

noastre constituționale asupra acestei noțiuni și practici europene, în consonanță cu 

litera și spiritul legii fundamentale din 8 decembrie 1991 (revizuită), a tradițiilor 

proprii și alături de pozițiile altor jurisdicții constituționale europene reprezentative.  

 

4. Funcția constituției de promovare a unui „proiect de țară” bazat „pe 

interesul național”. O altă dimensiune consecventă și cu puternice aspecte 

particularizatoare a evoluției constituționalismului românesc o constituie 

promovarea consecventă a funcției legii fundamentale de proclamare a unui proiect 

de țară, expresie constantă a interesului național și vector de dezvoltare 

socioeconomică și culturală proprie. Ea s-a circumscris, pe de o parte, imperativului 

potrivit căruia constituția cuprinde, degajă, pe lângă organizarea și funcționarea 

statului și garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor săi și un 

„scop final”, cum sublinia Vintilă Brătianu în prelegerea sa din 25 decembrie 1925, 

acela de a „hotărî temeliile esențiale pentru viața și propășirea în toate direcțiile 

statului…”34, iar, pe de alta, s-a impus din nevoia juridică de a impune anumite repere 

de la care să nu se poată abată legiuitorul ordinar sub influența fluctuațiilor politice 

trecătoare și conjuncturale. 

Fără îndoială, coincidența și confuziunea dintre proiectul european și cel 

național, românesc în opera de la 1859–1866 de constituire a bazelor statului român 

modern, au găsit în constituționalismul european, care cunoscuse deja în acest sens, 

experiența belgiană, instrumentul principal de manifestare. Constituția din 1866 

împlinea, conform programului prefigurat prin Convenția de la Paris din 1858, 

construcția juridico-instituțională a așezământului statal, având la bază și degajând 

organic ideea de unificare, modernizare, democratizare și destin european al 

civilizației românești. Astfel prefigurată, „matricea” constituționalismului își 

dovedea originalitatea la noi tocmai prin puternicul rol de coagulare statală a „unei 

națiuni mari, europene, răspândite atunci în mai multe formațiuni politice, pornind 

 
33 Ibidem, p. 97. 
34 Vintilă Brătianu, „Nevoile statului modern și Constituția României Mari”, în Constituția din 

1923 în dezbaterea contemporanilor, reeditare, Editura Humanitas, București, 1990, p. 54. 
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de la unitatea naturală a tradițiilor, limbii, așezării geografice, rolului geostrategic ca 

de „strat de civilizație occidentală” la gurile Dunării și înscrierea în cursul implacabil 

al istoriei de afirmare a principiului naționalităților și dreptului popoarelor la 

autodeterminare. Nu se poate ignora nici funcția intrinsecă de purtător de libertate al 

liberalismului, care favoriza eliberarea românilor majoritari de dominația străină din 

regiunile imperiale și prin exprimarea liberă a voinței lor alăturarea părții deja 

constituită politic a națiunii. Este astfel realizată o formulă originală de exprimare și 

manifestare a funcțiilor pe care constituționalismul a reușit să o afirme specific în 

dezvoltarea proiectului de constituire a statului național unitar român. După 

desăvârșirea acestuia, prin actul de la 1 decembrie 1918 și în contextul adoptării legii 

fundamentale din 29 martie 1923 a României Mari, funcțiile sale s-au metamorfozat 

în același sens, spre promovarea proiectului unei dezvoltări care să exprime interesul 

național și să consolideze așezământul statalo-societal devenit deopotrivă unitar și 

pe deplin național. Continuitatea procesului de consolidare a constituționalismului 

românesc în formula sa fondatoare reiese și din faptul că la 1923 s-a înțeles pe deplin 

nevoia de păstrare și prioritatea de perfecționare și extindere asupra întregii țări 

mărite în hotarele sale naturale a cadrului instituțional – juridic preexistent. Din cele 

128 de articole câte erau cuprinse în cele șapte titluri ale Constituției din 1866  

(în afară de titlul VIII, Dispoziții tranzitorii și suplimentare) și care erau în vigoare 

în 1923 au suferit modificări radicale sau au fost înlocuite numai 20 de articole, s-au 

adăugat 7 articole noi, altele 25 au cunoscut modificări de redactare sau au primit 

adăugiri, iar 76 au fost menținute. În formula astfel revizuită legea fundamentală din 

29 martie 1923 avea 138 de articole, distribuite în 8 titluri, fiind nu o nouă constituție, 

ci una adaptată noului context de existență și afirmare a țării reîntregite. Pe lângă 

estomparea tendințelor centrifuge de păstrare a unor elemente de autonomie până la 

feudalizare exprimate de unele poziții politice, o atare opțiune constituțională 

prezenta și alte elemente care îi relevau circumscrierea la nevoile autentice și 

prioritare ale afirmării edificiului statal național. Din dorința de a accentua funcția 

constituției de promovare a unui proiect de țară fondat pe deviza „prin noi înșine” în 

forma din 1923 s-a adoptat concepția proprietății ca funcție socială, iar în cadrul 

articolelor 18–20 s-au instituit reguli cu valoare constituțională vizând interdicția 

pentru străini de a dobândi, cu orice titlu și deține imobile rurale în România (aceștia 

având dreptul numai la valoarea lor), proprietatea statului asupra zăcămintelor 

miniere, precum și a bogățiilor de orice natură a subsolului (legea minelor din 1924 

determinând normele și condițiile de punere în valoare a acestor bunuri, conform 

interesului național), apartenența la domeniul public a căilor de comunicație, 

spațiului atmosferic și apelor navigabile și flotabile, iar apele ce pot produce forță 

motrică și cele ce pot fi folosite în interes obștesc erau proclamate bunuri publice.  

Din această perspectivă și alături de alte privințe, s-au imputat, din punctul de 

vedere al tehnicii pertinente, noului text constituțional că ar fi avut „o expunere mult 

prea mare”, în sensul că s-ar fi abătut de la faptul că, prin definiție o constituție 

trebuie să cuprindă numai formularea principiilor care stau la baza organizării unui 
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stat, să arate drepturile și libertățile fundamentale, fără a intra în prea multe detalii și 

precizări. Dezvoltarea semnificațiilor și instituirea garanțiilor necesare realizării 

respectivelor prescripții cădea pe seama legiuitorului care, fie pe calea legilor 

organice sau fundamentale votate cu majoritate calificată, fie prin legi ordinare ar 

interpreta sau completa intenția constituantului. S-a justificat atunci că s-a recurs la 

această opțiune tehnică din cauza lipsei de stabilitate și de certitudine în materia 

legislativă și din dorința de a impune noile elemente, promotorii revizuirii temându-se 

„ca anumite principii să nu fie prea des schimbate” le-au introdus în chiar textul legii 

fundamentale spre a le pune la adăpost de legiferările ordinare 35.  
Desigur, la nivelul strictelor exigențe tehnice, asemenea considerații au 

pertinența lor, dar la scara istoriei și în planul construcției statale naționale 

semnificativ rămâne potențialul creator al constituționalismului românesc de a 
percepe, exprima și favoriza cerințele organice și prioritățile obiective ale societății. 

Nu în ultimul rând, era vorba și de o evoluție în planul general al curentului liberal–
democratic prin abandonarea individualismului exagerat, de mijloc de secol 19 în 

favoarea tendinței sociale, solidariste devenite dominantă după Primul Război 
Mondial care se conjugă perfect cu aspirațiile statului național român desăvârșit 

instituțional. Istoria juridică ne arată că, în general, constituanții sunt conștienți de 
faptul că proprietatea privată se află în centrul „unui” imbroglio de mize 

socioeconomice și politice. S-au încercat diferite moduri de a găsi un echilibru între 
dreptul proprietarului și obligațiile pe care le generează inserția proprietății în 

societate, cu un succes mai mult sau mai puțin amestecat. Desigur, în privința 
constituționalismului românesc după modelul belgian, dar nu departe de cel francez 

și cel american, legea noastră fundamentală de la 1866 nu cuprindea o clauză care să 
definească regimul proprietății care să fie în vigoare în noul stat. Cel mult apărea o 

prevedere care proteja proprietarul de expropriere arbitrară (și precizând principiile 
exproprierii pentru cauză de interes public). Era vorba de concepția clasică a 

proprietății private ca un drept absolut și chiar „cel mai absolut”, prezentă și în Codul 
civil de la 1864 de sorginte franceză. Limitarea proprietății prin funcția sa socială în 

numele solidarității care s-a impus după Primul Război Mondial a cunoscut 

rezonanțe constituționale corespunzătoare. De aici și până la ideea unei constituții 
economice, care prin intermediul dispunerii și reglementării semnificațiilor acordate 

drepturilor fundamentale și structurii statale tinde organic spre anumite obiective 
economico-sociale, mai rămânea de parcurs un drum istoric, aferent mai ales 

integrării economice europene.  
Constituția economică, înțeleasă ca ordine care fondează organizarea 

economică a unei societăți, rămâne cel mai adesea în afara constituției juridice, care 
se păstrează distinctă și nu are vocația a o reflecta nici chiar a o ordona juridicește. 

Dar această neutralitate din țările europene pare a fi abandonată prin noul 
constituționalism al tratatelor constitutive ale U.E., care tind a edifica o nouă 

 
35 Paul Negulescu, „Constituția României”, în Enciclopedia României, vol. I, Statul, București, 

1938, p. 190. 



21 Constituționalismul românesc – apariție, evoluție și perspective  343 

constituție economică juxtapusă celor politice/juridice ale statelor membre. Această 
constituție suprapusă, configurată de dreptul unional-european ordonează politicile 

acestor țări conform unui ansamblu de percepte de inspirație ordo-liberală care 
instaurează o disciplină monetară și bugetară comună și o vastă piață interioară 

concurențială decurgând din exercitarea libertăților economice fundamentale. La 
rândul lor tratatele privind comerțul internațional vin să modifice sensul suveranității 

exercitate de state față de economie. În materie de investiții sistemul jurisdicțional 
al statelor cedează unui mecanism arbitral care „scapă dreptului public” și 

instaurează „guvernări private transnaționale”. În timp ce constituționalismul liberal 

clasic lasă o mare latitudine statului în alegerea politicilor sale economice și referitor 
la formele de instituționalizare a pieței, cel al tratatelor, supranaționale lor, se supune 

acestor politici, pentru a le orienta, constrânge, chiar a ridica statului anumite 
prerogative regaliene , precum, moneda și justiția putem a accentua prioritatea 

principală și efectivă a dominium asupra imperium. Coliziunea dintre aceste două 
logici nu e străină de tensiunile apărute și dezvoltate cu precădere în ultima perioadă 

între dreptul UE și constituțiile statelor membre, sesizate în cadrul reporturilor dintre 
CJUE și jurisdicțiile de control de constituționalitate naționale.  

Această tradiție a fost preluată și exprimată în condițiile istorice date de actuala 

lege fundamentală, de Constituantul din 1991, care prin inserarea și, de această dată, 

a unor prevederi care nu țin esențial de natura unei constituții au prefigurat aspecte 

ale unui proiect de țară bazat pe interesul național în consonanță cu aspirațiile de 

apartenență europeană. Pe lângă interdicția pentru cetățenii străini și apatrizi de a 

dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor prevăzută în forma inițială a art. 41 

alin. (2), în capitolul IV Economia și finanțele, s-au exprimat reguli constituționale 

referitoare la noua opțiune de dezvoltare a țării și caracterizarea sa definitorie. 

Astfel, dacă prin noua organizare a puterilor în stat și sistemul drepturilor și 

libertăților fundamentale se marca revenirea la valorile democrației reprezentative, 

spre a garanta întoarcerea la economia de piață și virtuțile ei în noile condiții istorice, 

se consacra constituțional că „Economia României este economie de piață, bazată pe 

libera inițiativă și consecventă.” Totodată, pentru a garanta o dezvoltare menită să 

consolideze o atare perspectivă și în spiritul tradițiilor constituționale proprii se 

stipulau, cu valoare constituțională ca obligații ale statului, printre altele: protejarea 

intereselor naționale în activitatea economică, financiară și valutară [art. 135 alin. 

(2) lit. b)], stimularea cercetării științifice și tehnologice naționale, a artei și protecția 

dreptului de autor [art. 135 alin. (2) lit. c)]; exploatarea resurselor naturale în 

concordanță cu interesul național [art. 135 alin. (2) lit. d)]. În plus, s-au stabilit prin 

norme constituționale bunurile care fac obiectul exclusiv al proprietății publice [art. 

136 alin. (3)], precum și caracterul lor inalienabil. Revizuirea din 2003, provocată în 

special din nevoia aderării la Uniunea Europeană (intervenită la 1 ianuarie 2007) a 

atenuat unele prevederi de acest gen, dar fără a altera orientarea generală de proiect 

de țară (dezvoltare), în unele condiții ale istoriei ei, marcate de integrarea europeană 

și afirmarea globalizării cu particularitățile cuvenite.  
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Concluzii 

1. Constituția e supusă astăzi acțiunii crescânde din partea a diverse forțe de 

influență, mai mult sau mai puțin consistente, dar în orice caz insistente, tot mai 

vizibile și susceptibile să-i afecteze conținutul, amploarea și chiar sensul și rațiunile 

de a fi. Perspectiva istorică centrată pe stat și manifestările sale, se atenuează și devin 

perceptibile tot mai accentuat rezonanțele dimensiunilor globale, europene și 

internaționale. Ele fac presiuni asupra edificiilor constituțional-legislative naționale 

și participă în felul lor la așa-denumita mișcare de standardizare constituțională. 

Totodată, se prefigurează și afirmă provocări noi ale căror implicații și semnificații 

sunt incorporate progresiv constituțiilor, precum bioetica, schimbarea climatică36 și, 

în plan mai general, problematica majoră de mediu. La rândul său, 

constituționalismul, inițiat și ca un curent de gândire ce promovează supremația legii 

fundamentale asupra celorlalte norme juridice evoluează major în privința 

semnificațiilor sale. Odată cu era modernă și avântul doctrinelor contractului social, 

însoțit de liberalismul politic, el a devenit vârful de lance al acțiunii împotriva 

abuzurilor publice; punând în centrul dispozitivului său limitarea puterilor 

guvernanților (din punct de vedere juridic mai ales prin separația și controlul reciproc 

al puterilor) și garantarea drepturilor și libertăților, constituționalismul contemporan 

moștenește și fructifică concepțiile filosofice umaniste, individualiste și egalitariste 

multă vreme în expansiune. În același timp, ca preocupare de a face din pactul 

constituțional instrumentul limitării și încadrării puterilor guvernanților, el își 

găsește rădăcini străvechi, încă din antichitate. Simultan, un constituționalism „post-

contemporan” (neoconstituționalism) își face astăzi apariția, structurat de mize de o 

imensă amploare, precum cele legate de bioputere și bioetică sau de provocări 

ecologice, în special cele vizând biodiversitatea sau clima, înscrise într-o asamblare 

globală. Recunoașterea și garantarea ca drept uman fundamental a dreptului la un 

mediu sănătos și echilibrat ecologic, a unei funcții ecologice a proprietății ori 

proclamarea statului(națiuni) ecologic au generat și promovat consecvent un 

veritabil constituționalism verde, al mediului. Mai mult decât atât, în acest context 

se vorbește de recunoașterea unei inedite forme de constituționalism, menit să 

contribuie la a limita acțiunea umană vis-a-vis de ansamblul lumii viului. S-ar naște 

în acest mod un nou tip, constituționalismul antropodecentrat, unul al viului care 

extinde principiul limitării puterii omului dincolo de acțiunea sa numai în câmpul 

uman, asupra ansamblului biosferei. Aceste abuzuri nu sunt considerate, de altfel, a 

fi nu numai faptul autorităților publice ci, de asemenea, și cel al persoanelor private. 

Respectivul constituționalism trebuie să prezinte o puternică dimensiune orizontală, 

transversală și integratoare. La rându-i, puterea persoanelor private s-ar impune 

limitată în privința abuzurilor pe care le generează, indiferent că privește oamenii ori 

viul în general. Câmpul titularilor, beneficiarilor și obligațiilor de și prin drepturile 

 
36 Andrei Duțu-Buzura, „Constituționalizarea climei” și implicațiile sale asupra sistemului 

juridic al României, în „Dreptul”, nr. 8/2021, p. 87. 
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fundamentale devine astfel profund bulversat, eterogen și complicat.37 Așadar, sunt 

deja o serie de concepte ale dreptului constituțional contemporan care trebuie să fie 

regândite în privința capacității lor de a sesiza noile obiective, a exprima cadrele de 

analiză ce se impuneau a fi revigorate înainte de a se adopta, a le renova ori a le 

menține sau reinventa în raport cu noile realități și priorități. În același timp, asistăm 

la reașezări în arhitectura și mecanismele constituționale. Crizele cu repetiție pe care 

le cunoaștem azi, precum cea energetică, climatică, socială sau de sănătate, ne arată 

că instrumentele democrației reprezentative tradiționale nu mai permit în mod 

suficient să se răspunsă mizelor actuale și viitoare ale societății. Acestora li se adaugă 

criza democrației ca atare, în frunte cu dezechilibrele dintre executiv și legislativ, în 

defavoarea acestuia din urmă. În tot mai multe țări neîncrederea cetățenilor față de 

clasa politică, precum și declinul participării politice analizate în special prin prisma 

creșterii absenteismului electoral și a diminuării adeziunii partizane nu încetează să 

se accentueze și reprezintă o provocare majoră a legitimității. În atari condiții, în 

ultimele decenii au apărut și s-au manifestat inițiative participative, capabile a testa 

noi forme de democrație. Multe dintre ele au făcut proba pertinenței, precum 

Convenția constituțională irlandeză mixtă cetățeneasco-parlamentară din 2019 sau 

Convenția cetățenească pentru climă din Franța (2021). Aceste experiențe pot lua 

forme diferite, sar sporesc participarea cetățenească și diminuează deficitul de 

democrație. În orice caz, inovarea democratică menține în permanență sistemul 

constituțional racordat cu realitatea socială, spre a-i asigura rolul de garant al 

drepturilor și libertăților fundamentale și al supremației constituției și legii. Totodată, 

sunt repere prin prisma cărora se impune, mai mult ca oricând, analiza și evoluția 

constituționalismului românesc, desprinse prioritățile actuale și prefigurate 

perspectivele de dezvoltare. 

 

2. Constituționalismul rămâne încă un termen (concept) disputat mai ales 
referitor la semnificațiile sale, chiar dacă are propria-i traiectorie în istoria ideilor 
politico-juridice și implică și cunoaște profunde analize de drept comparat, degajante 
de concluzii teoretice relevante. În privința ipostazei sale moderne putem distinge 
constituționalismul englez (cel al „glorioasei revoluții de la 1688”), pe cel american și, 

 
37 Xavier Magnon, Vers un constitutionnalisme anthropode-centre le constitutionnalisme, în 

„Recueil Daltoz”, nr. 21, 9 iunie 2022, p. 1033. Spre a releva această nouă tendință în materie autorul 

pornește de la constatarea că dreptul, ca fenomen al puterii și, în același timp, de limitare a acesteia, nu a 

fost preconizat, în mod esențial, decât în ecuația om față de om, așadar, e antropocentrat. În dimensiunea 

sa clasică constituționalismul, ca doctrină politică vizând să încadreze și să limiteze exercițiul puterii, a 

apărut în secolul al XVIII-lea și s-a exprimat prin ideea adoptării unui document constituțional ca 

instrument juridic, în sprijinul scopurilor sale. În ipostaza sa clasică el avea deci ca ambiție încadrarea 

puterii prin drept printr-un text fundamental produs unei proceduri consolidate, așa încât cunoaște ca 

expresie formală constituțiile scrise. Acestei limitări i s-a adăugat sancțiunea jurisdicțională a respectării 

acestui text, așa încât constituționalismul modern e cel al justiției constituționale. Dar puterea oamenilor 

afectează astăzi nu numai oamenii ci, mai larg, și mediul lor; abuzul puterii depășește considerabil acțiunea 

umană asupra altor oameni și vizează ansamblul lumii vii.  
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respectiv, pe cel francez. Primul fiind cu totul deosebit, de regulă abordările 
fenomenului în contexte naționale pornesc mai ales de la experiențele revoluționare 
americane și franceze. Principala sa particularitate, surprinsă și expusă ca atare în 
exegezele de specialitate rezidă cu precădere în rolul creativ și constitutiv intrinsec,  
în sensul că, spre deosebire de alte manifestări de gen, el nu se limitează la a modifica 
regimurile-reglementările anterioare, ci presupune mai degrabă o ruptură cu acestea și 
instituirea noului cadru juridico-instituțional de progres politico-civilizațional, diferit 
ca natură și succesiune societală. Asemenea observații generale sunt pe deplin valabile 
si în ceea ce privește cazul românesc. Într-adevăr, nașterea și constituirea sa modernă, 
întârziată în condiții istorice speciale i-au conferit o serie de specificități ținând de 
instituire, obiective urmărite și de evoluție permanentă. Un constituționalism de 
sinteză europeană, având ca matrice constituția belgiană din 1831, dar stabilit într-o 
conjunctură internațională specială și în raport cu un cadru concret particular. Funcția 
sa de ruptură și întemeiere politico-instituțională civilizațională s-a manifestat 
pregnant în toate cele trei momente cheie de dezvoltare ale constituționalismului în 
țara noastră din 1858–1864–1866, 1923 și 1991. De fiecare dată reforma 
așezământului statal a prezentat un puternic caracter reformator, refondator și 
catalizator pentru afirmarea națională și marcarea apartenenței european-occidentale. 

„Constituționalismul medieval” cristalizat și afirmat în țările române a contat 
mai ales în privința moștenirii factuale și exercițiului practicilor politico-
administrative și reglementare în frunte cu cele generate și experimentate în urma 
primelor recunoașteri ale principiului separației puterilor în stat, revendicărilor de 
democratizare politică (aferente revoluției de la 1848) și tendințelor de înlăturare a 
dominației străine. Similitudinile de dezvoltare instituțional-juridică între cele două 
principate de dincolo și dincoace de Prut și interesul general european de organizare 
a circulației mărfurilor pe Dunăre și la gurile sale de vărsare în Marea Neagră au 
acutizat interdependența între imperativul capitalist de liberalizare a schimburilor și 
virtuțile liberalismului politic, convergente în cadrul ecuației constituționalismului 
și a favorizat astfel construcției statului român modern. O primă particularitate a 
procesului de constituire a constituționalismului românesc a rezidat în mod evident 
tocmai în faptul că a avut loc în condițiile afirmării pregnante a principiului 
naționalităților și exigențelor dreptului public european, înscriindu-se, deopotrivă în 
aplicarea acestuia și acceptarea sa ca model de dezvoltare politico-instituțională 
democratică, pe calea aplicării principiului consultării populației (Divanurile  
ad-hoc). Prin forța lucrurilor, principiile statului unitar, național, suveranității și 
progresul multilateral aferent au generat formele inconfundabile de afirmare în 
contextul stabilirii și afirmării modernității românești. Înscrierea dezvoltării 
constituționale moderne în procesul de constituire, desăvârșire și consolidare a 
statului național român a rămas până azi o prezență care a marcat și s-a reflectat 
consecvent în funcție de prioritățile diferitelor etape și conjuncturi istorice, cu 
succese majore în construcția statală și practici politico-democratice românești. Din 
punctul de vedere al evoluției istorice, este de remarcat mai întâi o perioadă 
fondatoare, aferentă răstimpului 1856–1918 consacrată stabilirii și adoptării cadrului 
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constituțional-juridic și afirmării practicilor parlamentarismului. A urmat apoi faza 
armonizării acestora din urmă, a marilor dezbateri naționale privind revizuirea 
constituției și unificarea juridică: judiciară, legislativă, a regimului profesiilor  
(de avocat, notar etc.) și învățământului superior de drept. A rezultat în acest mod o 
cultură juridică (inclusiv judiciară) și o civilizație instituțională de sinteză europeană, 
prin adăugarea la bazele juridico-constituționale stabilite la momentul 1859–1866 și 
evoluțiilor proprii de șase decenii până atunci, puternice nuanțe provenite din 
experiențele provinciilor întregite și asimilate ca atare în spațiul public politico-
normativ. Prin revizuirea legii fundamentale din 1923 și practicile politico-juridice 
subsecvente, constituționalismul românesc atingea punctul culminant în îndeplinirea 
funcțiilor sale fondatoare pentru așezământul statal național. Cu elemente de ordin 
economic, accentuări democratice în domeniul mecanismului statal și cel al 
drepturilor fundamentale, Constituția României Mari își asuma virtuți suplimentare 
în promovarea progresului societal și afirmarea internațională a statului român și 
genera pe deplin un veritabil constituționalism național. Marea perioadă de simulare 
și regres înregistrată prin constituțiile totalitare (cea carlistă din 1938 și cele 
comuniste din 1948, 1952 și 1965) a provocat nu numai experiențe politico-
constituționale străine autenticei democrații și manifestări de involuție, ci a întârziat 
maturizarea și dezvoltarea specifică consolidată a constituționalismului național. 
Reluarea sa prin legea fundamentală din 8 decembrie 1991 în condițiile revenirii țării 
la democrația reprezentativă și economia de piață și ale manifestării și împlinirii 
aspirațiilor de integrare euroatlantică a generat nuanțări și particularizări importante. 
Înscrierea, în art. 1 alin(3) în urma revizuirii din 2003 a principiului potrivit căruia, 
recunoașterea și garantarea valorilor supreme consacrate de legea fundamentală care 
determină substanța și scopurile funcțiilor statului (demnitatea omului, drepturile  
și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și 
pluralismul politic) se realizează în spiritul tradițiilor democratice ale poporului 
român consacră continuitatea, constantele și prefigurează perspectivele de 
dezvoltare ale constituționalismului nostru. Nu în ultimul rând, în consonanță cu 
misiunea inițială și permanentizată conferită la noi acestui fenomen civilizațional, 
toate constituțiile române democratice, au avut ceea ce s-a numit un „rol motor”, de 
consacrare și impulsionare a progresului statal, economico-social și cultural al țării, 
în contextele majore de adoptare a lor : la 1866 vizând definitivarea și lansarea 
așezământului statal modern și democratic, de tip european, la 1923 de desăvârșire 
și fixare a tiparului constituționalismului național, iar în 1991 de reluare a tradițiilor 
democratice și integrare în noul „concert” euroatlantic. Rămânând atașată cu 
precădere tradițiilor constituționalismului european, continuând propria-i moștenire 
constituțională din 1918 și cu receptarea progresului european în materie  
(de exemplu, a modelului kelsenian al controlului constituționalității legilor) suntem 
în fața unei noi sinteze semnificative, puternic nuanțată cu particularități naționale 
în ultimele trei decenii. Constituționalism de sinteză europeană, dominat de funcțiile 
aferente promovării modernității, caracterului unitar și național al statului și 
favorizării progresului social, cel românesc a fost și unul accentuat de ruptură, cu 
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caracter tranzitoriu, aflat în permanentă căutare de sine și acum în desăvârșirea 
elementelor sale concrete. 

Referitor la marile provocări ale prezentului și, mai ales, ale viitorului, rămân 

și își caută rezolvări de etapă și pe cât posibil definitive cu prioritate cele legate de 

integrarea europeană și afirmarea globalizării, inclusiv juridice. Ca stat integrat 

România, îndeosebi prin jurisprudența CCR, este pe cale a-și recunoaște și afirma 

propria identitate constituțională, cu precădere în spiritul deciziei nr. 390 pronunțată 

la 8 iunie 2021 și a-și preciza astfel raportul cu jurisdicțiile supranaționale, din 

perspectiva intersecțiilor normative și de competențe instituționale. În același 

context, se ridică problema dilemelor pe care le generează constituționalismul 

economic unional-european care se cuvine raportat și armonizat cu elementele de 

aceiași natură cuprinse în legea fundamentală și nuanțate în dezvoltările 

jurisprudențiale ale Curții Constituționale. Cu asemenea adecvări și ajustări, 

constituționalismul în ipostaza sa românească își cristalizează noi dimensiuni și își 

consolidează rolul de progres socio-instituțional și juridic complex. 
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ÎN CĂUTAREA JUSTIȚIEI: MIRCEA DJUVARA ȘI RAȚIONALITATEA 
LEGITIMATOARE A DREPTULUI 

Horia Ciurtin 

„Justiția este scutul și consolarea noastră, este idealul pe care-l urmărim.” 
 (Mircea Djuvara) 

 
„Justiția va deveni virtutea eternității. 

 Ființa sa e eternă; fiecare virtute este eternă. 
 Fără justiție întreaga virtute este lipsită de valoare.” 

(Hermann Cohen) 

 
I. Prolegomene istorice: Mircea Djuvara și epoca sa 
Hegemonia conceptuală a pozitivismului juridic părea aproape incontestabilă 

în momentul în care Mircea Djuvara își prezenta concepția filosofică asupra 
dreptului la Paris, în octombrie 1933. Istoria nu lăsase prea mult răgaz de gândire, 
iar diversele regimuri ce anulaseră consensul de guvernanță continental necesitau noi 
tipuri de legitimare politico-juridică. Atât regimul sovietic rus și avatarurile sale mai 
mult sau mai puțin stabile din restul Europei1, cât și regimurile fasciste din centrul și 
sudul Europei instrumentalizaseră teoria pozitivă a dreptului – și breșele ei ideatice – 
pentru a reconfigura întreaga statalitate și a instaura sisteme totalitare ori – măcar – 
autoritare de guvernare.  

Justificările formaliste, aflate în însăși natura unui pozitivism auto-referențial, 
serviseră perfect politicului în pretențiile sale de control și inginerie socială, în ciuda 
unei pretinse independențe a juridicului, dar tocmai datorită neutralității sale 
axiologice. Dreptul pozitiv – fiind un drept care încetase să mai caute „dreptatea”, 
„justiția” ori „binele comun” din filosofia juridică tradițională – a permis 
geometrizarea și abstractizarea tehnică a normelor, până la pierderea oricărui contact 
cu sursele meta-juridice ale dreptului. Astfel, pozitivismul a procedat la o dublă 
desprindere: față de legitimarea sa exterioară, verticală și extra-normativă, precum 
și față de consecințele sale concrete, față de scopul său practic. Atât fundamentul, 
cât și țelul sferei juridice au fost supuse unei reducții, rămânând solitară și auto-
suficientă doar norma, unică realitate structurantă a noului drept. 

 
 Expert,  New Strategy Center; horia.ciurtin@gmail.com  
 Mircea Djuvara, Teoria generală a dreptului, Ed. All, București, 1995, p. 325. 
 Hermann Cohen, System der Philosophie, Zweiter Teil: Ethik der reinen Willens, Bruno 

Cassirer, Berlin, 1904, p. 583 – fragmentul complet arată că „So wird die Gerechtigkeit zur Tugend der 
Ewigkeit. Ihr Sein ist ewig; jede Tugend ist ewig. Ohne die Gerechtigkeit aber wird alle Tugend wertlos.”  

1 De pildă, republicile sovietice din Ungaria și Bavaria anului 1919. 
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Într-un astfel de context ideatic european, Mircea Djuvara își prezintă teoria sa 

asupra dreptului, tributară școlii neokantiene, însă – în cele din urmă – profund 

originală prin modul de a dezvolta categoriile clasice ale gânditorului din 

Königsberg. Centralitatea conceptului de justiție domină opera lui Djuvara, 

construind un amplu angrenaj filosofic doar pentru a readuce în prim-plan 

necesitatea de a fundamenta dreptul în baza acestei noțiuni – ori valori – meta-

normative. Prin sistemul său, dreptul devine capabil să frângă armura formalistă a 

regulii, mecanicitatea abstractă și imanența închisă a sferei juridice autonome. 

Pe de altă parte, raportarea sa teleologică cu privire la drept, insistența 

principială asupra justiției ca valoare finală a juridicului dezvăluie nu doar un itinerar 

științific, un set de demonstrații logice impecabile, ci și o implicare politică, o 

incursiune în praxis-ul social al epocii sale tumultuoase. Dubla sa genealogie 

ideologică – membru în partidul Liberal, dar discipol al lui Maiorescu – îi permite 

să repoziționeze problematica unui sistem filosofico-juridic în necesitățile concrete 

ale societății românești interbelice, căutând cu prudență armonia unui fond  

pre-politic autohton cu formele instituționale ale civilizației occidentale. 

Scăpat – în virtutea filiației sale maioresciene2 – de tentația unor rupturi bruște, 

unor sciziuni ideatice în parcursul istoric, Mircea Djuvara dorește dezvoltarea graduală 

a unui sistem de drept care să nu piardă nici o clipă din perspectivă dezideratul meta-

legal al justiției. Dincolo de coordonatele unui liberalism clasic – utilitarist și 

individualist – Mircea Djuvara exploatează filonul conservator al gândirii 

maioresciene pentru a susține în epoca interbelică necesitatea fundamentării dreptului 

pe valori, iar nu pe simple angrenaje tehnice, menite a funcționa mecanic și mimetic. 

De aceea, la finele Marii Crize, dar înainte de izbucnirea marii conflagrații 

militare (și ideologice), juristul român prezintă în fața colegilor adunați la Paris un 

eseu de filosofie juridică menit a clarifica raportul dintre categoriile esențiale ale 

gândirii legale: drept rațional, izvoare de drept și drept pozitiv. În condițiile în care 

o expunere pariziană echivala unei expuneri în fața întregii lumi, Mircea Djuvara 

apelează la noțiuni universale pentru a contura o imagine ierarhizantă și teleologică 

asupra dreptului, completând viziunea dominantă în epocă și întărind la nivel 

conceptual paradigma cvasi-kantiană a Ligii Națiunilor asupra dreptului ca 

instrument de pacificare a lumii. O atare prezentare devenea – așadar – utilă atât pe 

plan intern, cât și la nivel internațional, dezvăluind fundamentele originare ale 

dreptului, precum și scopurile sale finale. 

Mai mult, într-o epocă în care rolul rațiunii în edificarea unei societăți începea 

să fie combătut atât din partea unui neo-romantism völkisch, cât și din partea unei 

dialectici a luptei de clasă, dreptul însuși părea a se surpa datorită claustrării sale 

pozitiviste auto-impuse. Autonomia axiologică, precum și desprinderea de orice 

 
2 Pentru o prezentare a acestei influențe în viața și opera lui Mircea Djuvara se poate consulta 

studiul lui Dan Sfîrnă „Formația juridică și filosofică a lui Mircea Djuvara”, introducere la Mircea 

Djuvara, Fundamentul fenomenului juridic: Reflecții asupra principiilor logice ale cunoașterii juridice, 

trad. Roxana Albăstroiu, editare de Dan Sfîrnă, Ed. Aius, Craiova, 2014, pp. 15–23. 
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telos a sferei juridice a dezvăluit – în cele din urmă – luciditatea istorică și filosofică 

a lui Mircea Djuvara atunci când acesta susținea că „pozitivismul nu a adus […] 

numai o sterilitate în anumite domenii, dar el s-a dovedit adeseori în altele cu 

adevărat plin de pericole directe. Aceasta s-a întâmplat mai ales atunci când, 

împingând premisele sale la concluziuni exagerate și false, el a riscat zdruncine 

însuși fundamentul eticii, acela al ideii de îndatorire și de drept”.3 

Kantian riguros, desprins de multe din aporiile neokantienilor de la Marburg 

și Baden (inclusiv de subiectivismul lor radical), Mircea Djuvara și-a concentrat 

întregul efort filosofic în reitarea bazelor raționale, meta-legale ale dreptului, din 

credința că „[d]reptul este reprezentantul unui ideal sacru, este purtătorul aspirației 

celei mai înalte pe care o societate o posedă, aceea spre justiție și spre moralitate.”4 

Astfel, în răspăr cu modele culturale autohtone și europene, itinerarul conceptual al 

lui Mircea Djuvara a fost un elogiu adus legitimității raționale și morale a dreptului, 

o căutare fără de limite a justiției. 

 

II. Școli dominante: (neo)kantianism, normativism și teoria socio-juridică 

Înainte de a trece la prezentarea viziunii filosofice a autorului român și a 

valențelor sale juridice, este necesară o scurtă incursiune în paradigmele dominante 

ale epocii pentru a se contura atât sursele directe de inspirație, cât și luptele de idei 

duse cu contemporanii săi. În primul rând, după un scurt excurs kantian clasic, vor 

fi reliefate schematic – și selectiv – câteva dintre conceptele relevante ale școlilor 

neokantiene de la Marburg (în special, Cohen și Cassirer) și Baden (în special, 

Rickert). Mai apoi, va fi abordat normativismul kelsenian și inovativul său construct 

explicativ, precum și teoria socio-juridică a lui Leon Duguit, extrem de controversată 

în epocă. 

Totuși, prezentarea școlilor va fi una sumară, reducându-se la câteva repere 

intelectuale privind însăși natura și fundamentele dreptului, din perspectiva 

relevanței lor pentru înțelegerea problematicii ridicate în eseul de față, iar nu o 

explicație exhaustivă și sistematică. Pe de altă parte, în afara reperelor deja clasice 

în filosofia juridică autohtonă, s-a optat pentru expunerea unor paradigme mai puțin 

cunoscute – deși uneori amintite fugitiv –, însă deosebit de influente în epocă 

(precum cele ale lui Hermann Cohen, Ernst Cassirer ori Maurice Hauriou), fără a 

mai încărca ideatic prezentarea cu teorii care au făcut deja obiectul unor lucrări 

ample (precum cele ale lui Rudolf Stammler, Gustav Radbruch, Francois Geny ori 

Gaston Jeze). 

A. Coordonatele gândirii kantiene: de la Königsberg, la Marburg și Baden 

Prima dintre teoriile dominante în epoca lui Mircea Djuvara o reprezintă școala 

neokantiană germană, cu variațiile sale de la Marburg și Baden. Depășind limitele 

 
3 Mircea Djuvara în Introducerea sa la Giorgio del Vecchio, Justiția, Ed. Cartea Românească, 

București, 1923, p. 7.  
4 Mircea Djuvara, Teoria generală a dreptului, cit. supra, p. 421. 
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unei strâmte ortodoxii conceptuale, autorul român își permite să preia elemente ale 

ambelor școli, în ampla sa sinteză neokantiană, evitând limitările și blocajele ideatice 

ale fiecăreia dintre ele prin recursul mereu amintit la sursele primare ale gândirii 

kantiene originare. De aceea, înainte de a reliefa concepțiile ușor divergente ale celor 

două grupări intelectuale, vor fi trasate câteva coordonate kantiene clasice pentru o 

mai ușoară contextualizare a problematicii descrise. 

 

Kantianismul clasic  

Mai întâi, trebuie arătat că – în consonanță cu teoriile clasice – viziunea 

filosofico-juridică a lui Immanuel Kant5 presupune o interacțiune profundă între 

drept și morală, o consonanță ce trebuie subînțeleasă în perspectiva mai amplă a 

sistemului său. Binomul metafizic fenomenal-noumenal este îndeaproape reflectat 

de dualitatea drept-morală, ambele fiind concepute a se adresa (în moduri distincte) 

omului ca ființă socială. Astfel, legătura dintre cele două sfere ia chipul unei simfonii 

normative în care obligativitatea supunerii față de lege (exterioară în cazul dreptului 

și interioară în cazul moralei) este elementul central.  

În condițiile în care atât dreptul, cât și morala reprezintă fațete distincte ale 

aceluiași construct metafizic – deși în planuri diferite – teoria kantiană trebuie să 

opereze o diferențiere netă între ceea ce caracterizează realitatea morală și pe cea 

juridică. Cezura cade asupra graniței interior-exterior, moralitatea aparținând celui 

dintâi plan, cel în care „imperativul categoric” sălășluiește. Din acest punct de 

vedere, dreptul – cu exterioritatea sa implicită – apare ca o derivație a moralei, 

urmând o schemă de fundamentare cvasi-emanaționistă, arătându-se că – în 

contextul „legilor libertății” – „în măsură în care ele se referă la simple acțiuni 

exterioare și la legitatea lor ele se numesc juridice; când ele revendică faptul că ar 

trebui să fie însuși temeiul determinant al acțiunilor, ele sunt etice, și atunci se spune: 

concordanța cu primele este legalitatea, iar cu cele din urmă moralitatea acțiunii”.6 

De aceea, în filosofia kantiană a dreptului, dreptul apare definit ca „totalitatea 

condițiilor conform cărora liberul arbitru al unui om se poate uni cu liberul arbitru al 

altui om, conform unei legi universale a libertății”. 7  Această definiție eliptică, 

necesitând o bună înțelegere a criticilor anterioare ale gânditorului din Königsberg, 

atrage automat atenția asupra unui element central: libertatea. În plus, formularea 

finală – deși concordantă la prima vedere cu paradigma iusnaturalistă – descrie un 

alt mod de a conceptualiza posibilitatea unei „legi universale”, i.e. nu înnăscută ori 

revelată transcendental, ci fundamentată și cunoscută prin rațiune. 

Din perspectivă kantiană, acest concept central – libertatea exterioară (aceea 

relevantă pentru o filosofie a dreptului) – semnifică posibilitatea de a stabili și urma 

 
5 Din motive evidente, vom restrânge prezentarea de față la „Principiile metafizice ale teoriei 

dreptului” din Immanuel Kant, Metafizica moravurilor, Ed. Antaios, București, 1999. 
6 Immanuel Kant, op. cit., p. 52. 
7 Ibidem, p. 68. 
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țelurile auto-impuse. Sfera juridică se preocupă, așadar, cu interacțiunea persoanelor 

libere, unicele elemente ale moralității ce pot deveni efective prin drept fiind cele 

care reglementează conduita exterioară – și asupra libertății – persoanelor.8 Așadar, 

ambele domenii tratate de Kant sub acest aspect – morala și dreptul – împărtășesc o 

finalitate comună: „realizarea libertății”.9 

Fațeta libertății implicată în teoretizarea domeniului juridic se restrânge 

totuși – spre diferență de planul etic – la forma în care libertatea persoanelor se 

manifestă exterior, indiferent de intenția ce o animă. Mai mult, sfera dreptului 

devine spațiul predilect al întâlnirii libertăților individuale, fiind caracterizat de  

co-existența și concordanța multiplicității liberului arbitru sub auspiciile unei legi 

universale 10 . Urmând o linie exegetică riguroasă, se poate astfel arăta că 

interacțiunea juridică poate fi concepută în manieră kantiană doar ca „structura 

rațională a unui sistem de libertăți echivalente, în care fiecare persoană este 

independentă față de toate celelalte persoane”.11  

De aceea, se poate afirma că – pentru Kant – libertatea din drept, față de cea a 

moralei, își conturează două granițe: una orizontală (libertatea fiecărui semen) și una 

verticală (obligativitatea postulatelor „legii universale” ce servește drept cadru al 

existenței și cenzurării externe a libertății). 

În ceea ce privește raportul dintre dreptul „universal”, rațional și relația sa cu 

normele dreptului pozitiv, Immanuel Kant afirmă că „dreptul, ca teorie sistematică, 

cuprinde dreptul natural [înțeles ca drept rațional, iar nu iusnaturalist], care se 

întemeiază pe principii a priori pure, și dreptul pozitiv (statutar), care provine din 

voința legislatorului”. 12  Totuși, gânditorul german subliniază că ambele au un 

caracter de „legi exterioare”, de legi care obligă la o conduită și la o cale de a 

acționa, chiar dacă dreptul rațional se referă la legi „a căror obligativitate poate fi 

cunoscută […] a priori prin rațiune”.13  

Spre diferență de viziunea iusnaturalistă care vedea în dreptul pozitiv o simplă 

detaliere și manifestare particulară a legii naturale, o condiție ad probationem a 

normativității concrete, paradigma kantiană relevă că dreptul [rațional] poate fi cu 

adevărat drept numai dacă ia forma normelor pozitive, instituind o condiție  

ad validitatem sub acest aspect. Mai precis, după cum plastic s-a subliniat în doctrina 

recentă, pentru Immanuel Kant „ius este posibil numai prin lex”14, o consacrare 

pozitivă, o edictare instituționalizată fiind necesară nu doar din rațiuni de eficacitate, 

ci și pentru însăși existența normativității. 

 
8 Arthur Ripstein, „Kantian Legal Philosophy”, în Dennis Patterson (ed.), A Companion to 

Philosophy of Law and Legal Theory, Wiley-Blackwell, Oxford & Malden, 2010, p. 396. 
9 Dumitru-Viorel Piuitu, Filosofia juridică a lui Mircea Djuvara, Ed. Sitech, Craiova, 2010, p. 121. 
10 Immanuel Kant, op. cit., p. 67. 
11 Arthur Ripstein, op. cit., p. 394. 
12 Immanuel Kant, op. cit., p. 75. 
13 Ibidem, p. 62. 
14 Arthur Ripstein, op. cit., p. 402. 
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Școala de la Marburg 

Hermann Cohen. Cel mai important exponent al școlii de la Marburg, 

Hermann Cohen, conturează o teorie etică și – implicit – juridică care deși se reclamă 

de la principiile kantiene clasice, reprezintă o nouă sinteză iremediabil 

„contaminată” de polemica anti-hegeliană și anti-pozitivistă. Lucrarea sa 

fundamentală, „Etica voinței pure” [Ethik der reinen Willens]15 re-fundamentează 

raportul dintre sfera morală și cea juridică, luându-și drept scop al eticii teoretice 

dezvoltarea unui construct ideatic normativ privitor la voința umană și la „suportul” 

acționator al acesteia, persoana. 

Punctul de la care această teorie pleacă este paralelismul dintre logică – centru 

al preocupărilor școlii de la Marburg – și etică. Mai precis, Hermann Cohen pornește 

de la uniformitatea de metodă dintre cele două domenii, considerând că existența 

categoriei de Idee și dezvoltarea ei în „gândirea pură” duce la realizarea aceluiași 

lucru, i.e. plasarea nivelului material sub primatul absolut al forțelor ce conturează 

sfera logic-normativă.16 Astfel, normativitatea ridică problema recunoașterii – atât 

în logică, precum și în etică – a validității absolute a normelor ideale: pe de o parte 

regulile științifice (bazate pe o conceptualizare matematizată a cunoașterii) și pe de 

altă parte, regulile „cetății”, dreptul societăților umane (în măsura în care e 

fundamentat pe moralitate).17  

În acest sens, prezentând analogia epistemologică dintre logică și etică, însuși 

Mircea Djuvara subliniază că în viziunea marburgiană „întocmai cum ştiinţa 

matematizată întemeiază cunoştinţa ştiinţifică, tot astfel etica se întemeiază pe drept, 

care constituie un fel de matematică a ştiinţelor spiritului [...] Logica voinţei pure 

reprezintă astfel nu ceva dat, ci o tendinţă metodică (eine methodische Aufgabe) care 

are de obiect unitatea acţiunii din punctul de vedere al aprecierii raţionale.”18 

Trecând mai departe, în următorul plan de analiză, trebuie arătat că legătura 

intrinsecă dintre etică și drept este reliefată de Hermann Cohen prin însăși definiția 

pe care el o dă eticii, considerând că aceasta trebuie să fie „o teorie a principiilor 

filosofiei dreptului și statului”.19 Mai mult, gânditorul de la Marburg arată că etica 

este fundamentul științelor morale, care – însă – poate fi concepută astfel doar prin 

medierea dreptului, ea înlocuind concepția tradițională a „dreptului natural” ca punct 

originar al celor două sfere.20  

Pentru Cohen, punctul de plecare al eticii este însăși teoria juridică, privită ca 

știință ce analizează interacțiunea dintre drept și persoană, privită tocmai ca acea 

 
15 Hermann Cohen, System der Philosophie, Zweiter Teil: Ethik der reinen Willens, cit. supra. 
16  Klaus Christian Köhnke, The Rise of Neo-Kantianism: German Academic Philosophy 

Between Positivism and Idealism, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, p. 197. 
17 Ibidem. 
18 Mircea Djuvara, Teoria generală a dreptului, cit. supra, p. 402. 
19 Hermann Cohen, op. cit., p. v – „Die Ethik [...] muss demzufolge zur Prinzipienlehre der 

Philosophie von Recht und Staat werden”. 
20 Mai pe larg, se poate consulta Andrea Poma, The Critical Philosophy of Hermann Cohen,  

State University of  New York Press, Albany, NY, 1997,  p. 115 et seq. 
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ființă supusă „chingilor” normative. Totuși, perspectiva sa nu are în vedere o teorie 

a dreptului limitată la normele pozitive, ci – aplicând metoda transcendentală – se 

supune atenției o teorie juridică pură, centrată în itinerarul său conceptual asupra 

„însuși conceptului de drept și a trăsăturilor sale fundamentale, precum 

universalitatea”.21  

De aceea, spre diferență de teoria kantiană clasică, se poate spune că paradigma 
etico-juridică construită de Cohen caută să dezvolte etica prin recursul la o teorie a 
dreptului (fie ea chiar pură), iar apoi – prin analiza dreptului pur, de dincolo de 
normativitatea pozitivă și contingentă istoric – se construiește o teorie generală a 
agentului moral și voinței sale, întorcând pe dos parcursul ideatic al gânditorului din 
Königsberg.22 

Ceea ce pare a-l fi influențat decisiv pe Mircea Djuvara din această teorie este 
insistența asupra conceptului de justiție, de dreptate, puternicul imbold axiologic 
kantian atât de detestat de pozitiviști. Însăși concluzia tratatului lui Hermann Cohen 
poate fi lecturată în această cheie, justiția conturându-se ca o adevarată piatră 
unghiulară ce încununează întreg sistemul său etico-juridic, afirmând că „idealul este 
ființa eternității. Astfel, justiția va deveni virtutea eternității. Ființa sa e eternă; 
fiecare virtute este eternă. Fără justiție întreaga virtute este lipsită de valoare […] 
Justiția este virtutea omului nu ca om al celeilalte lumi, ci al lumii celei noi”.23  

 
Ernst Cassirer. Ultimul dintre marburgieni, dar și cel mai flamboyant dintre 

ei, Ernst Cassirer, este recunoscut mai ales pentru filosofia formelor simbolice. 
Pornind de la premisa că omul nu este o simplă ființă rațională, cât mai ales o ființă 
simbolică [animal symbolicum] 24 , Cassirer își dezvoltă teoria sa antropologică 
indicând că realitatea concretă este percepută mitic, ca prezență imediată, ce este 
transformată într-o realitate deplin umană odată cu utilizarea treptată a formelor 
simbolice ale limbii și tehnicii. Această percepție mediată a lumii – creație continuă 
a realității prin formele simbolice și reprezentarea instrumentală – este ceea ce 
conferă omului accesul la sfere precum etica și dreptul.  

Deși inițial nu acordase o importanță prea mare teoriei dreptului în filosofia sa, 
Ernst Cassirer ajunge să trateze dreptul ca forma simbolică și să își definitiveze 
constructul ideatic din acest punct de vedere în cadrul polemicii sale cu școala 
realistă scandinavă. Mai precis, în disputa sa cu gruparea de la Uppsala, centrată în 
jurul ideilor lui Axel Hägerström25, Cassirer își conturează mai clar concepția cu 

 
21  A se vedea Scott Edgar, „Hermann Cohen”, în Edward N. Zalta (ed.), The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy, Winter 2012 edition. 
22 Mai pe larg, a se vedea Scott Edgar, op. cit., precum și consistentul studiu al lui Claudius 

Müller, Die Rechtsphilosophie des Marburger Neukantianismus: Naturrecht und Rechtspositivismus in 
der Auseinandersetzung zwischen Hermann Cohen, Rudolf Stammler und Paul Natorp, Mohr, 
Tübingen, 1994, pp. 112–136. 

23 Hermann Cohen, op. cit., p. 583. 
24 Ernst Cassirer, An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture, Yale 

University Press, New Haven, 1944, pp. 25–26. 
25 Despre acest episod, mai pe larg, se poate consulta Jonas Hansson și Svante Nordin, Ernst 

Cassirer: The Swedish Years, Peter Lang, Bern, 2006, pp. 139 et seq. 
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privire la etică și drept, elaborând o teorie juridică mai riguros kantiană decât cea a 
lui Cohen, care primise deja acuzații de (horribile dictu, în mediul neokantian) 
influențe hegeliene. 

Spre diferență de abstractizarea kantiană clasică, aproape mereu desprinsă de 
orice suport istoric-evolutiv, precum și de obsesia logicistă a lui Cohen, Ernst 
Cassirer înscrie și acest domeniu al gândirii sale „turnurii antropologice”, 
fundamentându-și teoria juridică pe o amplă expunere istorică evolutivă, ce 
dezvăluie despărțirea dreptului de mit. Pornind de la stratul mitic primar și trecând 
prin conceptualizările greco-romane ale dreptului, Cassirer prezintă nomogeneza din 
punct de vedere al evoluției dreptului pozitiv și al constituirii unei existențe 
autonome a sferei juridice față de sacralitatea originară. 

Astfel, pe măsură ce dreptul își apropriază structuri lingvistice și semiotice mai 
complexe, mascând nivelul mitico-religios primar, el trece spre planul simbolic, iar 
raționalitatea sa formală duce la construirea unui alt tip de realitate pentru ființa 
umană. De aceea, chiar dacă „dreptul este într-adevăr legat din punct de vedere al 
genezei sale de mit, el nu pare niciodată să fie înglobat în acesta pe de-a-ntregul”.26  

Dobândirea autonomiei dreptului de mit apare odată cu intrarea sa în lumea 
limbajului, cadru predilect al formelor simbolice, odată ce pozitivitatea sa scrisă 
apare drept condiție necesară. Din această clipă, prin obiectivare și creșterea gradului 
său de determinare, dreptul atinge o altă etapă – superioară – a dezvoltării sale, 
părăsind „domnia mitului pentru o subordonare față de limbaj”.27 În paradigma unei 
filosofii a formelor simbolice, sfera juridică are relevanță din perspectiva sensului, 
iar nu prin lămurirea dilemelor tradițional-ontologice cu privire la natura instrinsecă 
a dreptului. Pentru aceasta, Cassirer se lansează mai degrabă în încercarea de arată 
cum dreptul operează – iar nu ceea ce este – în domeniul sensului, prin raportare la 
semnificația percepută de subiectele sale, persoanele. 

Urmând acest traseu conceptual, gânditorul german sugerează că sensul 
dreptului nu poate fi conceput în afara limbajului, în afara unei manifestări concrete, 
a unei formulări pozitive. Ușor hermeneutică, viziunea lui Ernst Cassirer dezvăluie 
că dreptul – în idealitatea sa – trebuie să fie perceput mai întâi în expresia pozitivității 
sale pentru a fi recunoscut (și interpretat) ca dătător de sens juridic.28 

 
Școala de la Baden 
Heinrich Rickert. O altă școală neokantiană relevantă în epocă este cea de la 

Baden, cu accentul ei asupra filosofiei valorilor și a structurilor de semnificație a 
fenomenelor culturale. Pornind de la distincția radicală între științe umaniste (ori, 
altfel zis, ale spiritului, Geisteswissenschaften) și științe naturale (Naturwissenschaften), 
școala de la Baden a subliniat că primele aparțin unei sfere a valorilor, unui domeniu 

 
26 Ernst Cassirer, Axel Hägerström – eine Studie zur Schwedischen Philosophie der Gegenwart, 

Göteborgs Högskolas Årsskrift, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg, 1939, p. 102. 
27 Deniz Coskun, Law as Symbolic Form: Ernst Cassirer and the Anthropocentric View of Law, 

Springer, Dordrecht, 2007, p. 259. 
28 Ibidem, p. 266. 
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„ideografic”, în timp ce acelea din urmă sunt parte a unei sfere a legilor pure, a unui 
domeniu „nomothetic”. 

Dacă alți reprezentanți ai școlii de la Baden – precum Windelband – operau o 

simplă distincție orizontală între cele două tipuri de științe, Heinrich Rickert a 

considerat că științele umaniste prezentau o anumită diferențiere ierarhizantă față de 

cele naturale, fiind domeniul predilect de manifestare a valorilor. Deși filosofia sa 

nu a tratat în mod separat teoria dreptului, întregul său sistem este relevant prin 

poziția centrală pe care planul axiologic o ocupă, preocupat fiind de găsirea unei 

universalități și obiectivități a valorilor. 

Punctul său de plecare în acest demers este filosofia istoriei, raportată la un 

sistem de valori valide necondiționat.29 În tandem cu Cassirer, gânditorul de la Baden 

se lansează într-o amplă analiză istorică, încercând să distingă prin multiplicitatea de 

valori ce se manifestă în epoci și culturi diferite ceea ce duce la necesitatea validității 

unei judecăți valorice, presupoziția formală a acestor judecăți ce pretind mai mult decât 

propria validitate particulară.30 O asemenea metoda va duce – dacă e urmată riguros – 

la „cel mai cuprinzător cadru în care toată viața culturală relevantă se desfășoară”.31 

Din punct de vedere al filosofiei dreptului – chiar pe linie djuvariană – un astfel 

de construct ideatic este extrem de util, servind ca instrument pentru analiza istorică 

a diferitelor seturi de normativități pozitive în scopul (re)găsirii valorilor 

fundamentale pe care dreptul se structurează. În plus, obiectivitatea și universalitatea 

unor astfel de valori – fundamentate rațional – duc la depășirea aporiilor formaliste 

și a hiatului de netrecut între drept și moralitate. 

 

B. Normativismul kelsenian: noua sinteză post-kantiană 

Dincolo de limitele conceptuale trasate la Marburg și la Baden, dincolo de 

metoda criticistă ori de obsesiile rigid-pozitiviste, Hans Kelsen a reprezentat pentru 

gândirea juridică a secolului XX un reper imposibil de ignorat. Admirativ ori 

polemic, numele său a fost invocat în majoritatea tratatelor de filosofie a dreptului 

contemporane și ulterioare, fiind realmente cu neputință a se gândi planul juridic fără 

o trimitere la doctrina pură a dreptului.  

De aceea, se poate afirma că teoria normativistă a lui Hans Kelsen, este unul 

dintre cele mai influente constructe juridice teoretice, reprezentând o adaptare a 

pozitivismului la câteva dintre dezideratele raționale ale (neo)kantianismului, fără 

însă a se integra pe liniile unei genealogii ideatice de „școală” și eludând orice 

pretenție de înregimentare riguroasă într-un curent sau altul de gândire.32  

 
29 Heinrich Rickert, Die Probleme der Geschichtsphilosophie. Eine Einführung, Carl Winters, 

Heidelberg, 1924, p. 118.  
30 Ibidem. 
31 Heinrich Rickert, Grundprobleme der Philosophie. Methodologie, Ontologie, Anthropologie, 

Mohr Siebeck, Tübingen, 1934, p. 225. 
32  Prezentarea teoriei kelseniene reia parțial excursul nostru din Horia Ciurtin, Dilemele 

controlului de constituționalitate: Incursiune în paradigmele spațiului euro-american, Ed. Rosetti 

International, București, 2013, pp. 32–34.   
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Deseori asemănat cu neokantienii de la Marburg datorită impetuozității logice 
și a facinației pentru „puritatea” metodei, Hans Kelsen se distanțează net de aceștia, 
reproșându-i lui Hermann Cohen că eșuează în a utiliza până la capăt filosofia 
transcendentală a lui Kant în sfera științelor sociale, reușind să ajungă – în cele din 
urmă – tot la o viziune naturalistă asupra dreptului. Motivele acestor erori Kelsen le 
plasează în teama lui Cohen de a nu aluneca în relativism moral, evitând astfel să se 
mulțumească cu „categorii pur formale ale validității a priori”.33 Pe de altă parte, în 
aceeași scriere, Ernst Cassirer este lăudat pentru lucrarea sa Substanzbegriff und 
Funktionsbegriff34 ca un kantian autentic.35 

Pentru a înţelege coordonatele gândirii kelseniene, trebuie să pornim de la aşa-
zisa „teorie pură a dreptului”, teorie ce se conturează în realitate ca un întreg sistem 
filosofico-juridic menit să asigure coerenţă logică unui domeniu considerat (de 
Kelsen) într-un haos conceptual, caracterizat de contradicţii şi inconsecvenţe. 
Tributară precedentelor ideatice trasate de gânditori precum Gerber, Laband sau 
Jellinek, teoria pură a dreptului, reprezintă „o încercare de a separa într-o manieră 
strictă elementele unei teorii juridice de un conglomerat de probleme tradiţional 
aruncate laolaltă sub incerta titulatură de teorie a statului [Staatslehre]”36.  

Pornind de la demarcaţia kantiană între Sein şi Sollen, Kelsen demonstrează – 
sau, cel puţin, încearcă acest lucru – că dreptul aparţine domeniului esenţei, iar nu 
celui al existenţei –  respectiv, unei categorii apriorice a lui Sollen (= trebuie) şi a 
postulatelor sale abstractizate37. Chiar dacă aceste postulate pot cere îndeplinirea 
unor acte cu efecte în timp şi spaţiu – deci în domeniul lui Sein, al existenţei – 
originea lor rămâne în alt plan.  

În continuare, arătând că dreptul pozitiv aparţine acestei sfere, Kelsen trece la 
explicarea elementelor sale structurale, precum şi a interacţiunii subtile dintre ele, 
pornindu-se de la premisa că scopul unui real demers ştiinţific în acest domeniu nu 
e de a discuta conţinutul etic şi politic al planului legal, ci de a stabili valabilitatea 
sa sistemică, purificând discursul de orice reziduu extra-juridic. 

Astfel, pentru a prezenta cu claritate modul în care o ordine legală concretă 
apare şi se manifestă, gânditorul austriac recurge la artificiul logic de presupunere a 
unei „norme de bază” – celebrul concept de Grundnorm –, adevărat catalizator al 
sistemului de drept ce conţine aprioricul Sollen, obligaţia esenţială de conformare a 
întregului sistem cu norma primă. Pe această cale, ordinea juridică primeşte 
înfăţişarea unei piramide, a unei ierarhii stricte de postulate normative, în care 
„motivul de valabilitate al unei norme poate fi doar valabilitatea unei alte norme”38.  

 
33 Hans Kelsen, „A Letter to Renato Treves”, 3 August 1933, în Stanley Paulson și Bonnie 

Litschewski-Paulson (eds.), Normativity and Norms: Critical Perspectives on Kelsenian Themes, 
Clarendon Press, Oxford, 1998, p. 173. 

34 Ernst Cassirer, Substanzbegriff und Funktionsbegriff, Bruno Cassirer, Berlin, 1910. 
35 Hans Kelsen, „A Letter to Renato Treves”, cit. supra, p. 174. 
36 Eric Voegelin, „Kelsen’s Pure Theory of Law”, în Political Science Quarterly, Vol. 42,  

No. 2 (June 1927), p. 269. 
37 Ibidem, p. 270. 
38 Hans Kelsen, Pure Theory of Law, University of California Press, Berkeley & Los Angeles, 

1967, p. 193. 
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De aceea, în scopul evitării unui regres la infinit în căutarea normei superioare 
ce conferă valabilitate unei norme inferioare, se presupune, aşadar, că există o normă 
supremă care „trebuie să fie presupusă, deoarece nu poate fi stabilită de o autoritate 
a cărei competenţă ar trebui să se bazeze pe o altă normă, şi mai înaltă”39. Ca urmare, 
„toate normele a căror valabilitate poate fi pusă pe seama aceleiaşi norme de bază 
formează un sistem de norme, o ordine normativă. Norma fundamentală este sursa 
comună pentru valabilitatea tuturor normelor care fac parte din aceeaşi ordine, 
motivul lor comun de valabilitate”40. 

Depășind problematica Grundnorm-ului, trebuie arătat ce semnificație are 
pentru Hans Kelsen conceptul de normă, dar și ce rol funcțional îndeplinește ca 
unitate de bază a sistemului juridic închis. Mai precis, juristul austriac afirmă că „prin 
normă înțelegem ceva ce ar trebui să fie sau ar trebui să se întâmple, mai ales că o 
ființă umană ar trebui să se comporte într-un mod anume”41 ori – mai succint – că 
„prin normă se înțelege un act prin care un anumit comportament este prescris, 
permis ori autorizat”.42 

Mai departe, trecând la modul în care normele interacționează și devin coerente 
reciproc, Hans Kelsen arată că „dreptul este un set de reguli ce manifestă acel tip de 
unitate presupus de un sistem”43 ori că „ordinea juridică este un sistem de norme”44. 
Din acest punct de vedere, dreptul este conturat ca un sistem autonom, construit din 
unități normative inter-conectate și guvernat de propriile reguli interne, Kelsen 
echivalând dreptul însuși cu norma ori – mai precis – cu un conglomerat coerent și 
interdependent de norme. Orice realitate extra-normativă este repudiată, ordinea 
juridică nefiind distinctă calitativ reguli, de unitățile sale constitutive, ci un simplu 
ansamblu menit a asigura coerența lor sistematică. 

Astfel, în paradigma normativistă, în spatele dreptului pozitiv nu mai stă nimic. 
Nici dreptul natural, nici rațiunea, nici solidaritatea socială, nici spiritul național 
(Volksgeist) ori lupta de clasă. Normele apar ex nihilo – din punct de vedere axiologic – 
girate doar procedural prin presupoziția logică și, în cele din urmă, fictivă a 
Grundnorm-ului. Sistemul este imanent și închis ermetic, auto-referențial și circular, 
însă – după cum încearcă Hans Kelsen să convingă – valid. După norma 
fundamentală și „revelația” sa metodologică, nu mai e nimic. Dreptul se sfârșește în 
acel punct, fără arche ori telos extra-juridic. Dincolo nu rămâne decât pustietatea. 

 

C. Teoria socio-juridică: Léon Duguit și originile sociale ale dreptului 
Înscris în descendența conceptuală a unor gânditori precum Emile Durkheim 

și Rudolph von Jhering, profesorul Léon Duguit – decan al facultății de drept din 

 
39 Ibidem, p. 195. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem, p. 4. 
42 Ibidem, p. 5. 
43 H. Kelsen, General Theory of State and Law, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 

1949, p. 3 – sublinierea noastră. 
44 Ibidem, p. 110 – sublinierea noastră. 
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Bordeaux – a încercat să „elibereze” dreptul de toate reziduurile metafizice, de orice 
principiu legitimator transcendent, dezvoltând o teorie juridică centrată pe noțiunea 
de solidaritate socială. Denunțând modele abstracte de constituire a dreptului, 
Duguit pornește de la premisa că originea oricărei reguli juridice trebuie căutată în 
sfera socială, în concretul practicii cotidiene, existând – în realitate – numai 
presiunea societății care duce la formarea și consacrarea unei norme de drept.45 

Totuși, spre diferență de Durkheim – care susținuse existența unei conștiințe 

sociale colective ca origine a normelor –, Léon Duguit percepe doar o așa-zisă masse 

des consciences individuelles, un tip de consens social pre- și extra-juridic ce are 

finalități normative, în cele din urmă.46 Astfel, legea (pozitivă) este o manifestare 

formală a imperativului consacrat de voințele individuale aflate în acord, neexistând o 

diferență de esență – din punct de vedere al genezei normative – între lege și contract.  

Mai precis, pentru Léon Duguit, dreptul pozitiv ajunge să reprezinte o 

pluralitate de manifestări unilaterale de voință ce converg spre același obiect și obțin 

o consacrare formală, devenind pe această cale o realitate juridică generală, abstractă 

și permanentă. De aceea, în viziunea sa socio-legală, este esențială identificarea 

situației comunitare relevante, precum și mecanismul propriu-zis prin care faptul 

social propriu-zis este legat de sfera juridicului. Pentru atingerea acestui scop, însăși 

sarcina analitică a teoreticianului trebuie să se transforme, apărând necesitatea 

metodologică a unui jurist care să opereze sociologic, un juriste sociologue.47 

Luând în considerare că întregul drept este derivat din „realitate”, facticitatea 

primește valențe deosebite în teoria lui Léon Duguit, iar solidaritatea socială – 

element constitutiv al socialului și al vieții comunitare – devine origine a întregii 

sfere juridice. Acest nivel meta-normativ al dreptului – numit de gânditorul francez 

„drept obiectiv” – se constituie ca un punct de referință și de constituire pentru 

normele pozitive ce trebuie să se armonizeze cu dezideratele sale. Absența unei 

asemenea conformități între dreptul pozitiv și cel obiectiv, semnifică lipsa de 

validitate a normelor formale care încetează să mai fie cu adevărat „drept”.  

În mod practic, Duguit merge într-atât de departe încât să sugereze că 

judecătorii ar trebui să fie capabili să refuze aplicarea unor reguli pozitive ce nu își 

extrag legitimitatea din dreptul obiectiv – deci din conceptul solidarității sociale –, 

recomandând înființarea unui „înalt tribunal compus în mod egal din reprezentanți 

ai tuturor claselor sociale, care să judece [...] legalitatea legii”.48 

Deși se plasează pe poziții declarativ opuse școlii naturaliste, Duguit realizează 

astfel o nouă „contaminare” extra-juridică și non-pozitivă a dreptului prin recursul 

 
45 Léon Duguit, „The Law and the State”, în Harvard Law Review, Issue 31, November 1917, 

pp. 178 et seq. 
46 Léon Duguit, Traite de droit constitutionnel, vol. I: La règle de droit. Le problème de l’Etat, 

3e édition, Ancienne Librairie Fontemoing, Paris, 1927,  pp. 81 et seq. 
47 Léon Duguit, Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoleon, Alcan, 

Paris, 1912, pp. 6 et seq. 
48 Léon Duguit, Le Droit social, le droit individuel et la transformation de l'Etat: conférences 

faites à l'Ecole des hautes études sociales, 2e édition, Alcan, Paris, 1911. 
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la o realitate superioară ce normează însăși legitimitatea și validitatea legislației 

edictate formal.49 După cum susține și Mircea Djuvara „Duguit nu face […] decât să 

afirme și el sub o formă mai naivă existența dreptului natural, așa cum o face școala 

raționalistă contemporană”.50 

Așadar, relevanța lui Léon Duguit în perioada începutului de secol XX este 

covârșitoare, el fiind printre primii filosofi ai dreptului care pun sub semnul întrebării 

înseși fundamentele și vechiile principii (romane) ale științei juridice, fără a cădea totuși 

în nihilism normativ ori într-un realism al forței brute dătătoare-de-lege.51  Cu toate 

acestea, deconstrucția realizată de Duguit asupra sferei juridice și punerea între paranteze 

a două milenii de dezvoltare conceptuală apare în beneficiul altei științe: sociologia.  

Gândirea sa filosofică nu e pentru drept, ci despre drept, ca simplu obiect de 
analiză – și legitimare – a unei discipline incipiente. De aici apar și slăbiciunile 

structurale ale sistemului lui Duguit, precum incapacitatea de a explica riguros 
juridic – ori măcar politico-juridic – de unde apare normativitatea regulilor de drept 

obiectiv, dincolo de simplul deziderat al interdependenței sociale, ori cum trebuie 

depistat concret misteriosul drept obiectiv în facticitatea socială. Teoria sa – 
incompletă în câteva puncte esențiale – rămâne deosebit de ilustrativă pentru un mod 

distinct, sociologic, de a gândi juridicul, atât în afara categoriilor aristotelist-
scolastice, cât și a celor iluministe, dezvăluind noi posibilități hermeneutice. 

 

III. Raționalitatea dreptului la Mircea Djuvara: drept, ordine și normă 

Într-un astfel de context intelectual, opera lui Mircea Djuvara se integrează 
perfect la nivel formal, utilizând aceleași jocuri de limbaj pozitivist-neokantiene, aceiași 

semnificanți semiotici, dar pe care îi încarcă deseori cu înțelesuri diferite. Aparenta lipsă 
de originalitate față de reperul său apropiat – Giorgio del Vecchio – ori față de maestrul 

său mai îndepărtat din Königsberg – interpretat în linie marburgiană – se datorează, în 
realitate, doar unei superficialități a lecturii operei lui Mircea Djuvara. Odată ce exegeza 

scrierilor sale trece la nivel conceptual mai profund, se poate observa cu ușurință că 
„etichetele” terminologice clasice ajung să desemneze realități diferite, dezvăluind un 

gânditor abil – chiar dacă nu mereu inovativ – ce găsește soluții proprii la probleme 
vechi, fără a părăsi formal discursul dominant al epocii. 

Fidel metodologic conservatorismului său maiorescian, Mircea Djuvara alege 
să trateze cu prudență orice dilemă juridico-filosofică tradițională, necăutând să 

revoluționeze terminologic problema. Astfel, gânditorul român refuză orice 

„violență hermeneutică”, orice dez-rădăcinare formală a conceptelor clasice, 

 
49  A se vedea și capitolul dedicat lui Duguit de către Hasso Hofmann, „From Jhering to 

Radbruch: On the Logic of Traditional Legal Concepts to the Social Theories of Law to the Renewal 
of Legal Idealism” în Damiano Canale, Paolo Grossi și Hasso Hofmann (eds.), A Treatise of Legal 
Philosophy and General Jurisprudence, Volume 9: A History of the Philosophy of Law in the Civil Law 
World, 1600–1900, Springer, Dordrecht, 2009, pp. 321 et seq. 

50 Mircea Djuvara, Teoria generală a dreptului, cit. supra, p. 379. 
51 Pentru o foarte pertinentă critică a concepțiilor lui Léon Duguit din sfera dreptului public, a 

se vedea Nicolae Steinhardt, Principiile clasice și noile tendințe ale dreptului constituțional: Critica 
operei lui Léon Duguit, Ed. Polirom, Iași, 2008. 
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preferând să devieze în interiorul acestui cadru lingvistic, iar nu să fie original acolo 
unde nu se cuvine. Fondul este cel care suferă mutații graduale, înainte de a propune 

orice forme instituționale noi. 

 

A. Epistemologie și cunoaștere juridică  

Punctul de plecare al întregii gândiri juridice djuvariene este – de fapt – 

epistemologia. Dreptul, pentru a putea fi analizat și aplicat ca drept, trebuie mai întâi 

să presupună un cadru logico-rațional în care să fie gândit. Mai apoi, dreptul ca 

domeniu supus rațiunii, trebuie diferențiat epistemologic de științele naturale și 

modurile în care acestea devine obiecte ale analizei.  

Mircea Djuvara își expune viziunea asupra acestei teme încă din 1913, prin 

publicarea tezei sale de doctorat Le fondement du phénomène juridique: Quelques 

réflexions sur les principes logiques de la connaissance juridique52 , arătând că 

„ideea naturii pur raționale a fenomenului juridic trebuie să conducă la a-l înfățișa în 

principiul său ca pe un raport pur. Ceea […] ce trebuie considerat logic în primul 

rând […] nu sunt elementele acestui raport […] ci raportul în sine, adică legătura sui 

generis care se stabilește între elementele sale ce nu pot fi decât deduse.”53 

Luând în calcul originile dreptului și urmărindu-le până la „faptul juridic 

primordial”, Mircea Djuvara arată că acesta este obiectul științei dreptului, fiind 

„deci un fapt cu necesitate rațional care din punct de vedere logic este anterior 

oricărei legiferări [positive]”.54  Elucidând ce stă în spatele travaliului normativ, 

gânditorul român subliniază în teza sa de doctorat că doar dorința inevitabilă a 

legiuitorului de a edicta în conformitate cu rațiunea – deci cu justiția – poate 

fundamenta întregul drept, ca dat primordial al întregii sfere juridice. Astfel, „justiția 

ca rațiune este deci anterioară însăși legii [pozitive] și dacă luăm în considerare în 

configurarea acesteia din urmă diferențe inerente, nu este decât pentru a ajunge la 

justiție.”55 

Într-o asemenea linie de interpretare, dreptul ca știință diferită în mod radical 

de științele naturale își alege ca obiect de analiză structuri ideale, observabile doar 

într-o lume a perfecțiunii logice, iar nu elemente concrete, situate în materialitatea 

cuantificabilă empiric. Prin urmare, demersul conceptual al științei dreptului este 

esențialmente logic, tratând „entități logice ideale”, ce există în sine și prin sine56, 

domeniul lui Sollen nefiind tangent cu realitatea imediată. Tot astfel, după cum arată 

și Mircea Djuvara în volumul de față, „este în mod logic imposibil de a deduce ceea 

 
52 Mircea Djuvara, Le fondement du phénomène juridique: Quelques réflexions sur les principes 

logiques de la connaissance juridique, Librairie Sirey, Paris, 1913. Pentru citare, am utilizat ediția în 

limba română: Mircea Djuvara, Fundamentul fenomenului juridic: Reflecții asupra principiilor logice 

ale cunoașterii juridice, cit. supra. 
53 Ibidem, p. 55. 
54 Ibidem, p. 66. 
55 Ibidem, pp. 65–66. 
56 A se vedea și prezentarea lui Emil Gheorghe Moroianu, „Raţionalismul lui Mircea Djuvara şi 

fundamentele dreptului”, în Studii de Drept Românesc, Nr. 1/2010, pp. 70–71. 
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ce trebuie din ceea ce este, adică ceea ce trebuie să facem, pentru că suntem obligați, 

din ceea ce facem în realitate”.57 

De aceea, observația istorică ori cea comparativă – corespunzând unei 
verticalități și unei orizontalități din punct de vedere temporal – sunt irelevante 

pentru drept ca itinerar ideatic pur, întrucât acestea au în vedere doar particularități 
pozitive dintr-un anumit loc ori moment, ipostaze secunde ale realității logice 

apriorice. Asemenea metode de cercetare pot fi utile pentru elaborarea normelor 
specifice, însă cu privire la fenomenul juridic în sine ele nu pot dezvălui prea multe, 

fiind simple actualizări distincte – și, uneori, divergente – ale potențialității cuprinse 
în dreptul rațional, pre-pozitiv. 

Așadar, pentru Mircea Djuvara cunoașterea juridică își găsește sensul – din 
punct de vedere științific – doar prin referință la raționalitatea originară a dreptului, 

la normativitatea pre-pozitivă care își are ca sursă și scop justiția. Această noțiune 
nu are doar conotații etice, ci și epistemologice, făcând posibilă cunoașterea 

fenomenului juridic ca atare prin prisma fundamentelor și finalităților sale, căci 
„justiția se impune prin propria ei autoritate. Ea trebuie ascultată pentru sine și în 

sine, fără referință la vreun alt scop, căci nu poate exista scop superior ei”.58 

 

B. Dreptul rațional și necesitatea metodei inductive 

Înainte de a trece la o analiză directă a sistemului de drept pozitiv – așa cum prea 
mulți contemporani ai săi tindeau a face –, Mircea Djuvara postulează necesitatea 

existenței unui alt plan al normativității, anterior și superior acestuia, fără de care „dreptul 
pozitiv nu poate fi […] decât ordinul dat în mod arbitrar de o persoană învestită cu forță, 

ordin care e executat numai prin constrângere materială”. În același sens, autorul 
avertizează că „a confunda dreptul cu dreptul pozitiv și a nu recunoaște nimic juridic în 

afară de acesta din urmă este deci, pur și simplu, a reduce dreptul la forță”.59 
Așadar, dezideratul logic originar al justiției duce la concluzia că dincolo de 

dreptul pozitiv – de arbitrariul voinței unui legislator mai bun ori mai rău – există o 
altă sferă a dreptului, dreptul rațional. În acest mod, orice relativism axiologic – și 

epistemologic – este oprit de către Mircea Djuvara, refuzându-se căderea în 
nihilismul mascat al unui pozitivism steril. 

Analizând natura elementelor ce formează dreptul rațional, juristul român arată 
că ele sunt acte prin care se apreciază conformitatea unei conduite umane cu 

dezideratele justiției, având „o valoare obiectivă, ca orice încercare de a enunța un 

adevăr.”60 Mai departe, se dezvăluie că o asemenea judecată – act de cunoștință 
teoretică – are două elemente constitutive: unul formal-constant și unul material-

variabil. Acesta din urmă reprezintă „suportul” concret asupra căreia aprecierea 
justiției are loc, schimbându-se cu orice nouă situație analizată.61 

 
57 Mircea Djuvara, Drept rațional, izvoare și drept pozitiv, ediția de față, p. 9.  
58 Ibidem, p. 10. 
59 Ibidem, p. 3. 
60 Ibidem, p. 6. 
61 Ibidem, p. 11. 
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Trecând mai departe și arătând diferența dintre normele individuale (cunoscute 
și existente doar prin raportare la diferite realități particulare) și normele generale, 
„pe care rațiunea pare a le descoperi de-a dreptul”62, Mircea Djuvara susține că 
mecanismul de formare a acestora din urmă stă la baza înțelegerii naturii însăși a 
dreptului rațional.  

Pentru a nu apărea confuzii și a nu se porni de la teza unui apriorism metafizic 
ce frizează o pseudo-revelație logică – deci, o idolatrie rațională – juristul român 
clarifică problema, indicând că „nu ar avea sens să ne închipuim că normele generale 
se pot forma de la sine, în cugetul nostru, fără niciun fel de experiență, ci ca o inspirație 
directă și transcendentă din vreo regiune de cunoștință a realităților constatate și trăite. 
Ele nu sunt porniri dumnezeiești, apărute prin miracole. Ele se formează din contră, 
numai prin experiență, adică prin constatări de acțiuni sociale în viața reală.”63 

Astfel, pe linia epistemologiei kantiene corijate de școala de la Marburg, 
Mircea Djuvara respinge existența – și cunoașterea – lucrului în sine, considerând că 
și judecata pură de drept, norma generală independentă de pozitivitate are ca origine 
reală doar experiența socială propriu-zisă. În acest mod și gândirea lui Léon Duguit 
e revalorizată instrumental pentru susținerea constructului teoretic, trasându-se o 
punte între praxis-ul social și gnosis-ul juridic științific. 

De aceea, itinerarul ideatic al filosofului român nu poate duce decât la 
concluzia că „orice normă generală nu se poate forma decât printr-o inducție, 
plecând […] de la judecăți juridice individuale.”64 Mai precis, metoda inductivă 
utilizată este cea baconiană – ce pleacă de la o singură observație făcută valid și 
ireproșabil din punct de vedere logic, permițând o generalizare instantanee și 
necesară –, iar nu exhaustivitatea inducției aristotelice care ar fi inutilă în sfera 
dreptului pur, rațional. 

Pe această cale, Mircea Djuvara face din nou legătura cu noțiunea 
fundamentală a justiției, arătând că „generalizarea este impusă cu necesitate în 
această materie de postulatul logic care domină întreaga cugetare juridică, și anume 
de ideea rațională de justiție, care exige ca, în împrejurări exact identice, orice 
persoană să aibă aceleași obligațiuni și aceleași drepturi.”65 

Schema de constituire a normelor generale – elemente structurale ale dreptului 
rațional – parcurge așadar un traseu sinuos: ascendent, disipat pe orizontală, iar apoi 
din nou descendent, pentru a duce la configurarea întregii sfere juridice pre-pozitive. 
Mai precis, realitățile individuale devin obiecte ale analizei, urmând ca prin inducție 
ele să fie generalizate, iar sensul lor normativ să fie extras și exprimat cu necesitate 
pentru toate celelalte cazuri ce ar îndeplini condiții identice. Astfel, Mircea Djuvara 
caută să evite o „cădere” cvasi-platonică a ideilor pure în sfera fenomenalului juridic, 
preferând să creeze un cadru explicativ ce pornește de la individual, merge la general, 
doar pentru a ajunge din nou ca universalitate la nivelul particular. 

 
62 Ibidem, p. 13. 
63 Ibidem, p. 14. 
64 Ibidem, p. 15. 
65 Ibidem, p. 16 – sublinierea noastră (italice). 
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C. Dreptul rațional și unitatea sa 

După ce elementele constitutive ale dreptului rațional au fost explicate ca 

entități logice distincte și de sine stătătoare, Mircea Djuvara trece mai departe, 

arătând modul în care acestea interacționează și conlucrează pentru a articula un 

sistem coerent. Așadar, juristul român pornește de la ideea că adevărurile științei 

dreptului – la fel ca orice alte cunoștințe raționale – sunt supuse principiului  

non-contradicției, nefiind posibilă existența unor norme discordante.66 

De aceea, în viziunea lui Mircea Djuvara „toate aceste cunoștințe, actuale și 

viitoare, stau între ele fie în relații de coordonare, fie de subordonare, fie de 

supraordonare, constituind, prin urmare, un tot sistematic unitar. Dreptul rațional, în 

tot complexul cunoștințelor lui, existente sau numai posibile, formează astfel, în mod 

logic, un foarte vast sistem virtual și unitar de norme.”67 

Traseul conceptual al juristului român revine imediat la dimensiunea necesar 

epistemologică a filosofiei dreptului, în condițiile în care el presupune că „toate 

[adevărurile juridice] trebuie să se poată reduce unele la altele, în natura lor, și că o 

lege juridică supremă trebuie să existe, care să le domine din punct de vedere logic 

și să le explice astfel pe toate”.68 Așadar, dincolo de multiplicitatea adevărurilor 

ideale și raționale ale ale științei dreptului, trebuie să existe o dimensiune 

unificatoare – o lege juridică supremă –, o realitate normativă absolută care să 

permite inter-acțiunea și inter-relaționarea coerentă în cadrul unui sistem închis.  

O atare concepție – mulată formal pe coordonatele narativului (neo)kantian – 

este net superioară paradigmei normativiste ce întemeiază întregul drept pe o simplă 

presupoziție logică, Grundnorm-ul, fără origini și fără finalități, o necesitate 

imposibil de explicat ori ilustrat. Spre diferență de Hans Kelsen, juristul român oferă 

imaginea unui sistem obiectiv, universal, unitar și perfect coerent, bazat pe ideea 

primară de justiție – nedecuplată axiologic – și care există înainte și în afara oricărui 

drept pozitiv.  

Pe această cale devine posibilă denunțarea arbitrariului injust al legislatorului, 

sistemul djuvarian nepermițând în manieră kelseniană perpetuarea unor norme doar 

în virtutea validității lor pozitive. Necesitatea unui drept rațional sistematic creează 

condițiile verificării continue a adecvării logice și etice dintre normele edictate 

formal și dezideratul primar al justiției. Epistemologia djuvariană dezvăluie 

premisele unei axiologii juridice solide, deasupra – și chiar în contra – pozitivității. 

 

D. Excurs: tentațiile dreptului natural 

Pe de altă parte, deși există o amplă critică a dreptului pozitiv în gândirea lui 

Mircea Djuvara, juristul român precizează cu mare prudență raportarea sa la dreptul 

natural modern. Astfel, la o primă vedere există clare afinități între viziunea lui și 

doctrina iluministă a unor categorii și norme juridice universale, existente a priori și 

 
66 Ibidem, p. 19. 
67 Ibidem, pp. 19-20 – sublinierile noastre. 
68 Ibidem, p. 20. 
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separabile de multitudinea de sisteme concrete de drept pozitiv. Mircea Djuvara pare 

tentat – măcar metodologic – să recurgă la versiunea raționalistă (iar nu scolastic-

creștină) a iusnaturalismului pentru a extrage legitimitate în fundamentarea unui 

nivel supra-pozitiv al științei juridice. 

Cu toate acestea, deși e un (neo)kantian riguros și un raționalist vehement, 

gânditorul român nu este imun nici la istoricismul hegelian ori la antropologia 

cultural-juridică a epocii sale, evitând cu abilitate capcanele unui universalism 

abstract. De aceea, Mircea Djuvara indică în mod nepărtinitor deviațiile conceptuale 

ale școlii naturaliste, arătând că „această școală a presimțit obiectivitatea logică a 

dreptului și elementul comun tuturor cunoștințelor juridice, dar nu a știut să pătrundă 

natura elementului material al acestor cunoștințe, variabil după oameni și după 

societăți”.69 

Astfel, corectivul istoric adus de juristul român naturalismului constă în 

variabilitatea și pluralitatea de concepții obiective ce trebuie luate în considerare în 

analizarea dreptului rațional. Mai precis, pe baze sociologice, viziunea djuvariană 

susține imposibilitatea existenței unei legislații raționale, universale și necesare, 

aplicabile „în toate locurile și toate timpurile, pentru că elementul material al oricărei 

cunoștințe juridice variază: sunt datele sociale în continuă evoluție și o acțiune 

determinată nu poate să varieze; în acest sens, ea are un caracter rațional și, prin 

urmare, obiectiv, universal și necesar”.70 

De aceea, pentru Mircea Djuvara raționalitatea – și universalitatea ei – este 

metodologic fondatoare, nefuncționând ca o „revelație iluministă” a unor adevăruri 

normative etern valabile, ci ca un mijloc de a descoperi justiția și modul de apreciere 

rațional a fiecărei situații, diverse spațial și temporal. O asemenea poziție se înscrie 

pe filiera marburgiană a lui Rudolf Stammler care arăta posibilitatea unui „drept 

rațional cu conținut variabil” (Naturrecht  mit  wechselndem  Inhalt)71, în limitele 

conceptuale ale sistemului neokantian. 

Diferența fundamentală față de iusnaturalismul iluminist constă în refuzul 

oricărei imobilități anistorice, oricărei gândiri abstracte și desprinse de practica 

socială a dreptului, Mircea Djuvara arătând că în viziunea sa despre dreptul rațional 

„nu e vorba de un drept rațional, așa cum a crezut că-l descoperă școala dreptului 

natural, adică universal și etern, ci de un drept rațional variabil în timp și loc, după 

complexul împrejurărilor sociale în care el trebuie să se aplice și la care el trebuie, 

cu necesitate, să se adapteze: e un drept viu, trebuind să corespundă întocmai vieții 

reale a fiecărei societăți.”72 

Totodată, gânditorul român tinde să se îndepărteze net și de normativismul 

kelsenian care vedea irelevant dreptul natural pentru cel pozitiv, acestea două având 

 
69 Ibidem, p. 12 – sublinierea noastră. 
70 Ibidem, p. 13. 
71 Rudolf Stammler, Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung: 

eine sozialphilosophische Untersuchung, ed. a 2-a, Veit & Co., Leipzig, 1906, p. 181. 
72 Mircea Djuvara,  Drept rațional, izvoare și drept pozitiv, ediția de față, p. 81. 
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ca unic punct de tangență Grundnorm-ul fondator. Astfel, Mircea Djuvara refuză un 

asemenea dualism radical – aproape maniheic – în configurarea dreptului, arătând că 

există de fapt „un singur sistem, acela al unui drept rațional, la care orice realitate 

juridică pozitivă trebuie să se reducă”73, raționalitatea constituind liantul ideatic al 

întregii științe a dreptului, elementul care permite sistematizarea tuturor realităților 

normative într-un singur ansamblu coerent. 

Urmând această linie hermeneutică, se poate observa că Mircea Djuvara 

utilizează instrumental anumite concepții ale dreptului natural, fără însă a fi captiv 

în aporiile sale teoretice. „Revelația rațională”, moralizantă și metafizică a 

iusnaturalismului modern sunt respinse, fără a se cădea totuși în adularea pozitivistă – 

și exclusivă – a legislației scrise și efective direct. Gânditorul român – prin recursul 

său riguros la Kant – reușește să echilibreze cele două poziții, evitând capcanele 

ambelor școli, doar pentru a repunde în discuție necesitatea și inevitabilitatea rațiunii 

în constituirea întregului drept ca sistem. 

 

E. Dreptul izvoarelor și dreptul pozitiv 

Următorul pas în demersul explicativ al lui Mircea Djuvara constă în revelarea 

naturii profunde a dreptului pozitiv, conceput în mod diferit decât în teoriile 

normativiste contemporane lui. De aceea, pentru a-i prezenta elementele structurale, 

se pornește de la distincția dintre izvoare de drept pozitiv, formule legislative și 

norme juridice de drept pozitiv, arătându-se că „izvorul însuși al dreptului pozitiv 

este, în realitate, altceva decât formulele pe care el le consacră, iar aceste formule – 

simple cuvinte – sunt altceva, la rândul lor, decât normele pe care ele le exprimă”.74 

Cu toate acestea, între categoriile juridice menționate, există o strânsă 

corelație. Mai precis, izvoarele de drept pozitiv „cristalizează” anumite formule, 

consacrându-le în mod oficial, stabil și sigur, conferind astfel un grad ridicat de 

predictibilitate și imuabilitate unor practici sociale anterioare, dezvoltate organic. Pe 

de altă parte, normele – judecăți logice – sunt nuclee de semnificație ce iau chipul 

exterior al formulelor consacrate în izvoare, fără a se confunda cu acestea. De aceea, 

normele constituie „realități de sine stătătoare”75 ce trebuie analizate în mod distinct 

de elementul lor formal, precum și de comandamentul etatic ce se adaugă la ele 

pentru a le conferi eficacitate practică și le impune în mod autoritar (ori, uneori, chiar 

arbitrar).76 

Dezvăluind trăsăturile normei de drept pozitiv, Mircea Djuvara arată că aceasta 

trebuie – în primul rând – să „corespundă structurii și necesităților organice 

superioare ale societății respective; ea trebuie astfel să fie în același timp recunoscută 

ca efectiv obligatorie de o parte într-adevăr importantă dintre principalii interesați”, 

nefiind suficientă impunerea ei printr-o forță oarecare, ci doar de o autoritate ce 

 
73 Ibidem, p. 82. 
74 Ibidem, p. 22. 
75 Ibidem, p. 22. 
76 Ibidem, p. 24. 
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trebuie „pe de o parte, să fie o forță eficace în viața socială și, pe de altă parte, să fie 

recunoscută ca legitimă”.77 

Ulterior, juristul român ajunge să traseze o distincție fină între dreptul (cu 

adevărat) pozitiv și dreptul „legal”, consemnat formal în izvoare, arătând că cel 

dintâi nu trebuie suprapus perfect peste cel din urmă, deseori o literă moartă, 

îndepărtată de „dreptul viu”. 78  Chiar dacă izvorul consemnează într-o anumită 

formulă normele de drept pozitiv, el nu poate să gestioneze dinamica socială ce 

intervine în viața sferei juridice, structurile superficiale neguvernând – în realitate – 

aplicarea concretă a dreptului. 

Totuși, pentru arăta unde dreptul pozitiv (autentic) se manifestă în plenitudinea 

sa, Mircea Djuvara dezvăluie – în manieră ușor anglo-saxonă – că „dreptul 

jurisprudențial este dreptul real, dreptul viu: […] deci el este dreptul pozitiv”.79 

Astfel, numai practica efectivă a dreptului duce la pozitivitatea sa pură, doar 

exercițiul cotidian al aplicării normelor la situații particulare și re-generalizarea lor 

inductivă dezvăluie natura cea mai intimă a dreptului, iar nu formele consacrate 

oficial prin izvoare. 

Pe de altă parte, după trasarea unei conexiuni directe între pozitivitate și 

experiența concret-socială a dreptului, gânditorul român închide cercul hermeneutic 

și arată cum însăși această practică juridică este – în cele din urmă – ghidată de 

dreptul rațional, fundament supra-pozitiv al întregului sistem. Astfel, Mircea 

Djuvara arată că „un principiu superior legii [pozitive] însăși, principiu de drept 

rațional, prezidează [...] la aplicarea legii [pozitive], hotărând, în fiecare caz 

succesiv, dacă ea trebuie respectată, dacă ea trebuie să fie mlădiată sau chiar dacă ea 

trebuie să fie categoric transgresată”80.  

În acest mod, juristul român re-confirmă teza din debutul eseului său cu privire 

la faptul că „între normele stabilite prin gândirea noastră independentă asupra justiției 

acțiunilor omenești și normele dreptului pozitiv există așadar, cu siguranță, o relație, 

chiar dacă nu există identitate”.81 Așadar, dreptul rațional este elementul de rezistență 

al întregului construct teoretic djuvarian, străbătând structura sferei juridice de la un 

capăt la celălalt, de la fundamentul cvasi-metafizic al sistemului și până la 

concretizarea sa cea mai neînsemnată. Dreptul rațional devine presupoziția ontologică 

ce permite desfășurarea întregii realități juridice, revelarea justiției în social. 

 

IV. Dincolo de încheiere: justiție, pozitivitate și rațiune 

În itinerarul său conceptual, Mircea Djuvara procedează la o amplă dezvăluire 

a limitelor interne ale pozitivismului – mult mai supus criticii decât iusnaturalismul – 

acceptând implicit diagnosticul contemporanului său german, Carl Schmitt, pentru 

 
77 Ibidem, p. 26. 
78 Ibidem, p. 40. 
79 Ibidem, p. 43. 
80 Ibidem, p. 45. 
81 Ibidem, p. 4 – sublinierea noastră. 
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care „criza teoriei europene a dreptului a început cu un secol în urmă, odată cu 

victoria pozitivismului legal.”82  

Amplul periplu djuvarian servește unei refundamentări a dreptului pe principii 

kantiene riguroase, fără a se teme de mania (și mânia) anti-metafizică a colegilor săi 

normativiști, depășind totodată liniile clasice de demarcație dintre raționalism juridic 

continental, instituționalism post-medieval și teorie pozitivă anglo-saxonă. Astfel, în 

contradicție directă cu legalismul îngust al celor care confundă izvoarele formale de 

drept cu dreptul însuși, gânditorul român readuce în discuție legătura dintre etică și 

drept, indicând justiția ca fundament al ambelor sfere normative.  

Pe această cale, el ajunge chiar la o echivalare aparent neștiințifică între drept 

(ca sistem normativ imanent) și justiție (ca fundament ontologic transcendent), 

susținând că „dreptul însuși este justiție în esența lui și că orice organizare socială nu 

poate avea ca scop decât o realizare a dreptului și deci a justiției, în înțelesul cel mai 

cuprinzător și mai adânc al acestei expresii”.83  

Totuși, raționamentului djuvarian trebuie să îi fie aplicată o exegeză 

epistemologică, strâns legată de necesitățile conceptuale ale sistemului său 

(neo)kantian. Mai precis, pentru gânditorul român, justiția „va apărea în felul acesta 

ca una dintre cele mai înalte exigenţe ale raţiunii pure [...] Ideea de justiţie nu va 

putea apărea incorporată decât în realităţile sociale, ca o directivă etică necesară a 

lor. Ajungem să înţelegem în felul acesta de ce considerăm justiţia cea mai înaltă 

aspiraţie practică a noastră şi de ce simţim că trebuie să-i aducem totul jertfă”.84 

Nimic relevant juridic nu poate scăpa trecerii prin filtrul hermeneutic al 

justiției. Această categorie ideatică e omniprezentă și străbate întreaga lume a 

dreptului, dacă e ca rațiunea să fie singurul mod de înțelegere a judecăților juridice. 

Fiind o exigență a însăși rațiunii pure, justiția nu poate fi supusă unei reducții 

pozitive, pentru a lăsa dreptul pradă unei imanențe tehnice auto-referențiale.  

Pentru Mircea Djuvara, justiția rămâne piatra unghiulară ce susține întregul 

edificiu teoretic și practic al dreptului, chiar dacă a fost deseori „lepădată” de 

constructorii post-metafizici ai sferei juridice. Dincolo de pozitivitate se află mereu 

raționalitatea, iar justiția nu poate fi ocolită.  

Justiția deschide și închide posibilitatea dreptului de a exista, îi este fundament 

și scop, început și sfârșit. Justiția creează, menține și desăvârșește dreptul. Justiția e 

pecetea dreptului, iar Mircea Djuvara este ultimul bard juridic ce îi închină oda 

filosofică în vechea Europă. 

 
82 Carl Schmitt, Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft, Internationaler Universitäts-

Verlag, Tübingen, 1950,  p. 14. 
83 Ibidem, p. 77. 
84  Mircea Djuvara, „Contribuţie la teoria cunoaşterii juridice. Spiritul filosofiei kantiene şi 

cunoaşterea juridică” în Eseuri de filozofie a dreptului, editat de Nicolae Culic, Editura TREI, 

București, 1997, p. 315. 
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Introducere. Despre metoda de cercetare 

În analiza relației dintre mediu și noi tehnologii ar trebui evidențiat un aspect, 

poate de limbaj, dar cu influență practică semnificativă. Ambele domenii cercetate 

se constituie în „medii”: dreptul mediului și mediul on-line – instrumentul principal 

pentru funcționarea „ecosistemului” noilor tehnologii1. Se poate discuta dacă 

progresul tehnologic ajută sau împiedică protecția mediului: sunt exemple în care 

tehnologia este mare consumatoare de resurse energetice (criptomonedele) cu 

rezultanta sa poluarea și pe de altă parte tehnologii care pot măsura foarte precis și 

 
 Cercetător științific gr. I, Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări 

Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. E-mail: mihai.sandru@csde.ro Materialul a 

fost pregătit pentru Conferința națională Dreptul mediului: 50 de ani de dezvoltare ca ramură de drept 

și disciplină juridică, organizată de Institutul de Cercetări Juridice Acad. „Andrei Rădulescu” din cadrul 

Academiei Române și Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Lucrarea a fost finalizată 

la 8 februarie 2022, dată la care au fost accesate ultima dată paginile web la care face trimitere articolul.  
1 „Mediul digital” se referă de cele mai multe ori la prelucrarea datelor în mediul internet, 

securitatea datelor și modalități de retenție a datelor, cum ar fi cloud. 
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care pot limita consecințele dezvoltării tehnologice. Este un cerc vicios, în care este 

necesară mai multă tehnologie, dar care este poluantă și intruzivă la adresa 

drepturilor fundamentale ale omului. Oamenii nu pot trăi în afara tehnologiei, chiar 

dacă în ceea ce privește mediul on-line există încă subterfugii și dorințe de evitare. 

Realitatea este că multe decizii sunt luate cu ajutorul noilor tehnologii,2 iar o parte a 

activității esențiale omului este situată din ce în ce mai mult în mediul on-line. În 

această dezbatere a relației există și alți factori, extrem de importanți, dar care nu 

intră în mod direct în aria actualei analize, cum ar fi problemele de etică.3 

Pentru a defini termenii esențiali ai cercetării, protecția mediului și noi 

tehnologii, trebuie să relevăm intensitatea dezvoltării legislației în ambele materii și 

a reflecțiilor ample privind o viitoare reglementare a acelor sectoare.4 Reglementările 

și reflecțiile din domeniul protecției mediului, la toate nivelurile, de la Organizația 

Națiunilor Unite și până la nivel național, s-au dezvoltat vertiginos. La nivelul 

Uniunii Europene, prin noua strategie a Comisiei Europene, Pactul ecologic 

european,5 protecția mediului a luat un nou avânt în domenii dintre cele mai diferite: 

apă, combaterea schimbărilor climatice,6 aer, substanțe chimice, natură și 

biodiversitate, zgomot. soluri și păduri, deșeuri, mediul costier și marin, industrie și 

poluare, agenții și organisme de protecție a mediului, controale și evaluări privind 

mediul, infracțiuni împotriva mediului, acorduri de mediu. În același timp, 

conceptualizarea sau delimitarea noilor tehnologii este și mai dificilă. Dacă un 

telefon mobil sau internetul nu mai sunt „noi”, modalitățile de utilizare a acestora, 

prin noi tehnici sau programe le poate aduce în fața noutății: utilizarea de programe 

pentru monitorizare, urmărire și localizare, utilizarea bazelor mari de date (Big 

Data), Internet of Things  (IoT), blockchain și influența tehnologiei Distributed 

Ledger Technologies (DLT), Privacy by design, cloud și inteligență artificială. Am 

enumerat diferite concepte juridice strâns legate de tehnică, pentru că nu vom analiza 

dezvoltarea tehnicii, ci elemente ale spațiului juridic reflectat de noile tehnologii.  

 
2 A se vedea și: Daniel-Mihail Șandru, Spațiul administrativ virtual în vol. Emil Bălan, Marius 

Văcărelu, Gabriela Varia, Dragoş Troanță (coord.), Administrative space in the 21st century/ Spaţiul 

administrativ în secolul XXI, Wolters Kluwer, 2021, p. 11–15, disponibil https://papers.ssrn.com/ 

sol3/papers.cfm?abstract_id=3947617; Mircea Duțu, Dreptul mediului și al climei, vol. I, Partea 

generală, Editura Unviersul Juridic, București, 2022, p. 73–74. 
3 Olivier Clerc, Éthique et droit de la préservation de la nature sauvage dans l'Union 

européenne, Bruylant, 2021. 
4 A se vedea: „Green and digital: Europe’s twin transitions”, 03.11.2021, disponibil la adresa 

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/special_report/green-and-digital-europes-twin-

transitions/; Mircea Duțu, Dreptul climei, Regimul juridic al combaterii și atenuării încălzirii globale și 

adaptării la efectele schimbărilor climatice, Editura Universul Juridic, București, 2021, p. 345 și urm. 
5 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, Pactul ecologic european, COM/2019/640 final, 

Bruxelles, 11.12.2019. 
6 Regulamentul (UE) 2021/1119 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 iunie 2021 

de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentelor (CE) 

nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999 („Legea europeană a climei”), JO, L 243, 9.7.2021, p. 1–17. 

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/special_report/green-and-digital-europes-twin-transitions/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/special_report/green-and-digital-europes-twin-transitions/
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O trăsătură este comună, protecției mediului și noilor tehnologii: sunt din ce în ce 

mai puțini juriști cu abilități de a înțelege cadrul factual care este transpus în norma 

juridică. Specialiștii, experții în domeniul mediului sau al tehnologiei sunt cei care 

au importat cuvânt cu cuvânt în reglementările actuale. Declicul care se produce și 

care este pe cale să explodeze este rezultat într-o legislație extrem de stufoasă, plină 

de termeni tehnici, modalitate de reglementare care va avea consecințe pe termen 

lung. Utilitatea acestei cercetări se referă la realizarea unui „state of art” al relației 

juridice dintre protecția juridică a mediului înconjurător și dreptul noilor tehnologii. 

Metoda de cercetare utilizată este interpretarea critică și sintetică a normelor juridice 

aplicabile, precum și contextualizarea celor două domenii într-o analiză utilă 

participanților la relațiile juridice din dreptul mediului și dreptul noilor tehnologii. 

 

Temeiuri juridico-politice: „O Europă pregătită pentru era digitală” și 

„Pactul ecologic european” 

Comisia Europeană are ca strategii principale atât mediul cât și digitalizarea, 

poate chiar în această ordine. Agenda digitală pentru Europa7 consideră că „aplicarea 

pe scară mai largă și utilizarea mai eficace a tehnologiilor digitale vor permite astfel 

Europei să abordeze provocările fundamentale cu care se confruntă și vor oferi 

europenilor o mai bună calitate a vieții, datorită inter alia ameliorării serviciilor de 

asistență medicală, unor soluții mai eficace de transport, unui mediu mai curat, unor 

noi posibilități de comunicare și unui acces mai ușor la serviciile publice și la 

conținutul cultural.” Așadar, tehnologiile digitale pot oferi soluții pentru „un mediu 

mai curat”. Dacă domeniul tehnologiilor nu este reglementat în tratate, mediul este 

o competență a Uniunii Europene (o competență partajată, potrivit art. 4 alin. 2 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE).8 Multe dintre propunerile de utilizare a 

noilor tehnologii se află chiar în reglementări din domeniul mediului înconjurător. 

În mai 2020, un document programatic al Comisiei indica pașii de urmat pentru 

redresarea cauzată de criza sanitară: „Comisia se va concentra pe deblocarea 

investițiilor în tehnologii și lanțuri valorice curate, în special prin acordarea de 

finanțare suplimentară pentru Orizont Europa. Noul Instrument de investiții 

strategice va investi în tehnologii esențiale pentru tranziția către o energie curată, 

cum ar fi tehnologiile regenerabile și de stocare a energiei, hidrogenul curat, 

bateriile, captarea și stocarea dioxidului de carbon și infrastructuri energetice 

durabile. Alianța europeană pentru baterii își va intensifica activitatea, iar noua 

Strategie și alianță privind hidrogenul curat vor conduce și coordona dezvoltarea 

rapidă a producției și utilizării hidrogenului curat în Europa. De asemenea, Comisia 

va face propuneri prin care să stimuleze utilizarea energiei din surse regenerabile 

 
7 Comunicare din partea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 

și Social European și Comitetul Regiunilor. „O Agendă digitală pentru Europa”, COM/2010/0245 final. 
8 Uniunea a conceput instrumente de verificare a tehnologiilor, din punctul de vedere al 

impactului asupra mediului: EU Environmental Technology Verification (ETV), disponibil la adresa 

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv_en 
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offshore și o mai bună integrare a sistemului energetic.”9 Europa pregătită pentru era 

digitală presupune nu doar idei politice dar și o legislație care să susțină cercetarea 

și dezvoltarea în privința tehnologiilor pentru mediu. 

„Pactul verde european” prima dintre strategiile Comisiei europene în funcție 

are nevoie de tehnologie pentru atingerea standardelor extrem de ambițioase 

impuse.10 „Acordul verde al UE, a permis ca unele legislații să fie incluse în proiecte 

de cercetare realizate de diferite organizații în cadrul programelor PC6, PC7 și 

Orizont 2020. Tehnologiile de sprijinire a centrelor de date mai curate și mai 

ecologice sunt deja în mare parte mature, dar rare”11. Consiliul a mers mai departe 

în direcția digitalizării prin propunerea unei Piețe unice digitale.12 

Pentru a reglementa în domeniul tehnologiilor Uniunea Europeană va utiliza 

temeiuri juridice disparate – care provin din politica industrială, piața internă, 

concurența, libera circulație a mărfurilor sau a serviciilor.13 Vom observa că acestor 

temeiuri li se adaugă și reglementările de dreptul mediului care conțin elemente 

privind noile tehnologii.14 

 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene: analiza art. 37, 7 și 8. 

Dreptul Uniunii europene și dreptul Consiliului Europei 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (CDFUE), document cu 

valoare juridică de dreptul primar al UE (art. 6 TUE), „se adresează instituțiilor, 

organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, cu respectarea principiului subsidiarității, 

precum și statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul 

Uniunii (art. 51 CDFUE)”. În materie de mediu, Uniunea Europeană este un 

 
9 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, „Acum este momentul Europei: să reparăm 

prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul pentru noua generație”, COM(2020) 456 final, 

27.5.2020. 
10 Pentru cadrul general, a se vedea, Comisia Europeană, Pactul verde european, 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro 
11 John Booth, EU Roadmap to Cleaner, Greener Data Centres, ITNOW, Volume 63, Issue 

1/2021, p. 14–15. 
12 Piața Unică Digitală este parte a politicii digitale a Uniunii și care are în vedere dezvoltarea 

societății gigabiților, inclusiv 5G. Consiliul a adoptat concluzii privind viitorul unei Europe cu un grad 

ridicat de digitalizare după 2020: „Conturarea viitorului digital al Europei”, 9.06.2020, disponibil la 

adresa https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/ro/pdf 
13 A se vedea, Frédéric Gouardères, Christina Ratcliff, Agenda digitală pentru Europa, Fișă 

descriptivă Parlamentul european, octombrie 2021, disponibil la adresa https://www.europarl. 

europa.eu/factsheets/ro/sheet/64/agenda-digitala-pentru-europa 
14 A se vedea, de ex., Comisia Europeană, Pactul verde european: Comisia adoptă noi propuneri 

menite să stopeze defrișările, să introducă inovări în gestionarea durabilă a deșeurilor și să asigure soluri 

sănătoase în beneficiul oamenilor, al naturii și al climei, 17.11.2021, https://ec.europa.eu/ 

commission/presscorner/detail/ro/ip_21_5916; Comisia Europeană, Clean and circular electronics: 

Commission ends use of mercury in lamps as mercury-free alternatives prevail, 16.12.2021, 

https://ec.europa.eu/environment/news/clean-and-circular-electronics-commission-ends-use-mercury-

lamps-mercury-free-alternatives-prevail-2021-12-16_en 
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promotor al acțiunii pentru climă, cu eforturi considerabile în cadrul Organizației 

Națiunilor Unite.15 Dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale trebuie analizate în 

context internațional, atât la nivel mondial cât și regional, în special cu privire la 

acțiunile Consiliului Europei, precum și deciziile Curții Europene a Drepturilor 

Omului (CEDO)16. 

Art. 37 din CDFUE are un înalt nivel declarativ: „politicile Uniunii trebuie să 

prevadă un nivel ridicat de protecție a mediului și de îmbunătățire a calității acestuia, 

care să fie asigurat în conformitate cu principiul dezvoltării durabile.”17 Curtea de 

Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a hotărât că „deși este cert că articolul 191 

alineatul (2) TFUE impune ca politica Uniunii în domeniul mediului să urmărească 

un nivel ridicat de protecție, un asemenea nivel de protecție, pentru a fi compatibil 

cu această dispoziție, nu trebuie să fie în mod necesar cel mai înalt cu putință din 

punct de vedere tehnic. Astfel, articolul 193 TFUE autorizează statele membre să 

mențină sau să stabilească măsuri de protecție mai stricte.”18 

În privința jurisprudenței CEDO trebuie să stabilim câteva tipologii ale 

litigiilor împotriva statelor în materie de mediu în care sunt implicate tehnologii: 

– statul a fost condamnat pentru încălcarea art 2 din Convenţia pentru apărarea 

Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (în continuare „Convenția” sau 

CEDO) pentru că nu a luat măsuri pentru monitorizarea unei gropi de gunoi, pentru 

că statul nu oferise informații locuitorilor privind periculozitatea locului unde 

petenții își stabiliseră locuințele;19 

 
15 Daniel-Mihail Șandru, Receptarea dreptului internațional al climei în dreptul Uniunii Europene 

în vol. Andrei Duțu-Buzura (coord.), Dreptul și schimbările climatice – răspunsuri, preocupări, 
perspective, Ed. Universul Juridic, 2021, p. 80–111; Mircea Duțu, Dreptul climei, Ed. Universul Juridic, 
2021; Mircea Duțu, Andrei Duțu, Acordul de la Paris – etapă decisivă în formarea și afirmarea noului 
drept internațional al climei, Studii și cercetări juridice, nr. 2/2017, p. 130 și urm.; Geert Van Calster, 
Leonie Reins (Eds.), The Paris Agreement on Climate Change, Edward Elgar, 2021; 

16 Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Mediul și Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului, fișă tematică, decembrie 2019, https://www.echr.coe.int/Documents/FSEnvironmentRON.pdf 

17 Potrivit explicațiilor la Cartă (Explicații cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, J.O., C 303, 14.12.2007, p. 17): „Principiul conținut în acest articol se întemeiază pe 
articolele 2, 6 şi 174 din Tratatul CE, înlocuite de acum înainte cu articolul 3 alineatul (3) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană şi de articolele 11 şi 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.” Importanța trimiterii din „Explicații...” la art. 191 TFUE se poate observa și în practica 
CJUE: „articolul 52 alineatul (2) din cartă prevede că drepturile recunoscute prin aceasta care fac 
obiectul unor dispoziții prevăzute de tratate se exercită în condițiile și cu respectarea limitelor stabilite 
de acestea. Aceasta este situația articolului 37 din cartă. Astfel, așa cum reiese din Explicațiile cu privire 
la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (JO 2007, C 303, p. 17) aferente acestei dispoziții, 
„principiul conținut în [articolul 37 din cartă] se întemeiază pe articolele 2, 6 și 174 [CE], înlocuite de 
acum înainte cu articolul 3 alineatul (3) [TUE] și [cu] articolele 11 și 191 [TFUE]”. (pct. 62 ) Consecința 
este că analizând dispozițiile directivei prin raportare la art. 191 TFUE și „nu a rezultat niciun element 
de natură să îi afecteze validitatea”, nu poate rezulta „nici un element de natură să îi afecteze validitatea 
în raport cu articolul 37 din cartă” (pct. 63). 

18 CJ, C–444/15, Associazione Italia Nostra Onlus, hotărârea din 21 decembrie 2016, 
ECLI:EU:C:2016:978, pct. 44. A se vedea și: CJ, C–284/95, Safety Hi‑Tech, hotărârea din 14 iulie 
1998, EU:C:1998:352, pct. 49 și C–341/95, Bettati, hotărârea din 14 iulie 1998, EU:C:1998:353,  
pct. 47 citate la pct. 44 din cauza C–444–15. 

19 CEDO, Öneryıldız împotriva Turciei, hotărârea din 30 noiembrie 2004. 
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– statul a fost condamnat pentru că nu a luat măsuri pentru evitarea 

consecințelor unor dezastre naturale;20 

– statul a fost condamnat pentru lipsa luării unor măsuri în privința lucrătorilor 

care manevrau azbest în activitatea de șantier.21 

Aceste decizii CEDO sunt importante pentru interpretarea dreptului 

internațional al drepturilor omului în Uniunea Europeană precum și pentru aspectele 

practice. Multe dintre condamnări, din care am ales câteva exemple, ar fi putut fi 

evitate prin introducerea unor tehnologii, nu neapărat noi. Importanța tehnologiei 

este reflectată sub aspectul principiilor prevenirii și precauției, care sunt principii 

general admise în dreptul (internațional al) mediului.22 Punerea în balanță a variilor 

interese sau obiective – printre care cel al protecției mediului – sunt elemente 

constante în jurisprudența instanțelor supranaționale europene (CEDI și CJUE). 

Pe de altă parte, Carta drepturilor fundamentale a UE protejează drepturile 

fundamentale privind viața privată și protecția datelor.23 Introducerea unor 

tehnologii pentru protecția mediului trebuie să respecte dreptul la viața privată și 

dreptul la protecția datelor. Regimul protecției datelor nu este unul absolut, poate 

suferi limitări, acestea trebuie să se realizeze în cadrul procedural al reglementării 

europene. În primul rând procedural, pentru reglementarea instituie măsuri tehnice 

și organizatorice care reprezintă un criteriu obiectiv de respectare a drepturilor 

persoanelor vizate.24 Un litigiu care a opus interese particulare, respectiv cele privind 

viața privată, mai precis limitarea zgomotului produs pe aeroporturi, și, pe de altă 

parte, dreptul la un mediu sănătos a stat la baza trimiterii preliminare din cauza Air 

Transport, C–120/10.25 În concluziile AG din această cauză „Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene prevede, la articolul 7, dreptul fundamental la 

 
20 CEDO, Budayeva și alții împotriva Rusiei, cererea 15339/02, hotărârea din 20 martie 2008 

(curgere de noroi); CEDO, Özel și alții împotriva Turciei, hotărârea din 17 noiembrie 2015 (clădiri 

dărâmate în timpul unui cutremur). 
21 CEDO, Brincat și alții împotriva Maltei, cererile nr. 60908/11, 62110/11, 62129/11, 62312/11 

şi 62338/11, hotărârea din 24 iulie 2014. 
22 Andrei Duţu, Mircea Duţu, Dreptul mediului. Ediția 4, C. H. Beck,  p. 114; Christian Kurrer, 

Politica de mediu: principii generale și cadrul de bază, octombrie 2021, Fișe descriptive de dreptul 

Uniunii Europene, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/71/politica-de-mediu-principii-

generale-si-cadrul-de-baza 
23 Cu privire la distincția dintre aceste drepturi în jurisprudența CJUE: Adriana-Maria Şandru, 

Privire critică asupra jurisprudenţei Curţii de Justiţie a UE referitoare la interpretarea art. 8 privind 

protecţia datelor cu caracter personal din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

(CDFUE), în Pandectele Române, nr. 1/2018, p. 26–33. 
24 În doctrină se subliniază că statele membre au obligația (pozitivă, a) luării unor măsuri de 

aplicare a art. 8 din CDFUE. A se vedea: Gracia Marin-Duran, Elisa Morgera, Commentary on Article 

37 of the EU Charter of Fundamental Rights – Environmental Protection în Steve Peers, Tamara 

Hervey, Jeff Kenner, Angela Ward (eds), Commentary on the EU Charter of Fundamental Rights, 2nd 

ed, Hart, 2021, disponibil la adresa https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3850154 
25 C–120/10, European Air Transport, hotărârea din 8 septembrie 2011, ECR 2011 p. I–7865, 

EU:C:2011:556. Curtea de Justiție nu a analizat aplicarea art. 37 și a art. 8 din CDFUE, ci a interpretat 

dispozițiile pertinente ale directivei. 
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respectarea vieții private și de familie și a domiciliului, în vreme ce articolul 37 

recunoaște în mod expres dreptul la protecția mediului. Acest din urmă drept este 

formulat ca un principiu și, în plus, nu apare din neant, ci răspunde unei proceduri 

recente de recunoaștere constituțională a protecției mediului, la care au participat 

tradițiile constituționale ale statelor membre. Acest lucru este confirmat de notele 

explicative cu privire la Cartă, care precizează că articolul 37 „se inspiră în egală 

măsură din dispozițiile anumitor constituții naționale”.26 

Se poate observa că am identificat jurisprudență europeană care provine chiar 

de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și în care art. 37 din Cartă este interpretat 

prin raportare la art. 8 din Cartă, astfel cum a fost dezvoltat de Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului. 

 

Raportul dintre principiul precauției și protecția datelor.27 

Art. 8 CDFUE consacră un drept fundamental la protecția datelor, drept care 

să protejeze persoana fizică indiferent de cunoștințele, acțiunile și solicitările 

acesteia. Unul dintre pilonii protecției persoanei fizice este art. 22 din RGPD potrivit 

căruia „persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv 

pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice 

care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură 

semnificativă.” Noile tehnologii, în dorința de a fi ergonomice, eficiente ajung la 

limita deciziei automate, care poate afecta persoana vizată.28 Relația dintre art. 8 și 

art. 37 CDFUE apare și din invocarea principiului precauției. Principiul precauției 

„este menit să garanteze un înalt nivel de protecție a mediului prin luarea de decizii 

preventive în cazul unor riscuri. Totuși, în practică, domeniul de aplicare al acestui 

principiu este mult mai amplu și se aplică, de asemenea, politicii de protecție a 

consumatorilor, legislației Uniunii Europene (UE) privind alimentele, sănătății 

oamenilor, a animalelor și a plantelor.”29 Curtea de Justiție s-a pronunțat în sensul că 

„deși articolul 191 alineatul (2) TFUE prevede că politica de mediu se bazează, 

printre altele, pe principiul precauției, acest principiu are de asemenea vocație să se 

aplice în cadrul altor politici ale Uniunii”.30 Este oare posibil să fie aplicabil 

 
26 Concluziile AG Pedro Cruz Villalón, prezentate la 17 februarie 2011 în cauza C–120/10, 

European Air Transport, citată supra. A se vedea și comentariul: Eloise Scotford, Environmental Rights 

and Principles: Investigating Article 37 of the EU Charter of Fundamental Rights în vol. Sanja 

Bogojevic, Rosemary Rayfuse (Eds), Environmental Rights in Europe and Beyond, Hart, 2018. 
27 Subiectul a fost discutat în cadrul unui atelier juridic desfășurat cu doctoranzii Institutului de 

Cercetări Juridice al Academiei Române (SCOSAAR) la 21 februarie 2022. La discuție au intervenit: 

conf. univ. dr. Nicolae Dragoș Ploeșteanu, drd. Marius Mitrea, drd. Daniela Duță și Dr. Cristian Ducu. 

Detalii: https://www.csde.ro/?p=3852 
28 A se vedea, Joanna Mazur, Automated Decision-Making and the Precautionary Principle in 

EU Law, TalTech Journal of European Studies, Vol. 9, Iss. 4/2019, p. 3–18. 
29 Comisia Europeană, Principiul precauției, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/ 

?uri=LEGISSUM%3Al32042; a se vedea și Comunicarea Comisiei cu privire la principiul precauției, 

COM/2000/0001 final. 
30 C–616/17, Blaise și alții, hotărârea din 1 octombrie 2019, ECLI:EU:C:2019:800, pct. 41. 
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principiul precauției în domeniul protecției datelor sau acesta devine incident în 

subsidiar? Curtea de Justiție a mai arătat în cauza Blaise și alții că „acest principiu 

presupune că, în cazul în care persistă anumite incertitudini cu privire la existența 

sau la întinderea unor riscuri privind sănătatea persoanelor, pot fi luate măsuri de 

protecție fără a trebui să se aștepte demonstrarea deplină a caracterului real și grav 

al acestor riscuri. Atunci când se dovedește imposibilă determinarea cu certitudine  

a existenței sau a întinderii riscului invocat, din cauza naturii neconcludente a 

rezultatelor studiilor efectuate, dar persistă probabilitatea unui prejudiciu real pentru 

sănătatea publică în ipoteza realizării riscului, principiul precauției justifică 

adoptarea unor măsuri restrictive.”31 Este posibil ca în mod direct prelucrarea datelor 

să aducă atingere sănătății oamenilor? Vom observa în continuare rolul principiului 

precauției în protecția datelor în general și în privința deciziilor automate în special. 

Este principiul precauției un principiu nou în protecția datelor, este un principiu 

construit din principii specifice protecției datelor, cum ar fi principiul 

proporționalității și al minimizării prelucrării sau este un principiu dintr-un alt 

domeniu care influențează protecția datelor. Vom analiza fiecare dintre ipoteze.  

 

a) Principiul precauției – principiu (nou) al protecției datelor. 

Principiul precauției nu poate fi un principiu al prelucrării legale a protecției 

datelor. Principiile prelucrării datelor sunt enumerate de art. 5 din Regulamentul 

general privind protecția datelor (RGPD).32 Aceste principii sunt procedurale în 

măsura în care Regulamentul general privind protecția datelor conține dispoziții de 

procedură pentru punerea în practică a principiilor, verificabile în mod obiectiv de 

către autoritățile naționale de supraveghere a prelucrării datelor și asupra cărora se 

poate pronunța prin recomandări sau orientări Comitetul European pentru Protecția 

 
31 C–616/17, Blaise și alții, cit. supra., pct. 42: „a se vedea în acest sens Hotărârea din  

22 decembrie 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C–77/09, EU:C:2010:803, pct. 73 și 

76, Hotărârea din 17 decembrie 2015, Neptune Distribution, C–157/14, EU:C:2015:823, pct. 81 și 82, 

precum și Hotărârea din 22 noiembrie 2018, Swedish Match, C–151/17, EU:C:2018:938, pct. 38.” 
32 Reglementarea generală este Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) a fost publicat în Jurnalul Oficial L 119, 

4.5.2016, p. 1–88. Pentru detalii, a se vedea: Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe (editori),  Legislația 

Uniunii Europene privind protecția datelor personale, Editura Universitară, 2018. Hotărârea a fost 

pronunțată sub imperiul Directivei însă este pe deplin aplicabilă și după 25 mai 2018, dată de la care se 

aplică GDPR. Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date, JO L 281, 23.11.1995, p. 31, Ediţie specială, 13/vol. 17, p. 10. A se 

vedea, Irina Alexe, Constantin-Mihai Banu, De la directivă la regulament în reglementarea protecţiei 

datelor cu caracter personal la nivelul Uniunii Europene, în volumul Irina Alexe, Nicolae-Dragoş 

Ploeşteanu, Daniel-Mihail Şandru (coordonatori), Protecţia datelor cu caracter personal. Impactul 

protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti şi noile 

provocări ale Regulamentului (UE) 2016/679, Editura Universitară, 2017, p. 14–40. 
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Datelor.33 Un principiu dintr-un alt domeniu poate să conducă la nerespectarea unui 

principiu general al dreptului Uniunii Europene: principiul securității juridice.34  

 

b) Principiul precauției – principiu construit. 

Dacă ar fi posibil ca principiile prelucrării datelor cu caracter personal să 

construiască noi principii s-ar ajunge la același rezultat: încălcarea securității 

juridice. Anterior am amintit două principii ale protecției datelor care au legătură cu 

principiul precauției: minimizarea datelor cu caracter personal și principiul 

proporționalității35. S-ar putea adăuga și principiul limitării stocării datelor, 

principiile integrității și confidențialității sau principiul responsabilității. Stocarea 

datelor, minimizarea datelor, exactitatea prelucrării sunt principii procedurale 

verificabile care fac parte din buna administrare a datelor („măsuri tehnice și 

organizatorice”) cu efecte asupra mediului și resurselor de energie implicate. Acestea 

nu pot dezvolta/ construi principii noi. 

 

c) Principiul precauției – influențe asupra dreptului la protecția datelor cu 

caracter personal 

Principiul precauției poate fi considerat un principiu al dreptului mediului cu 

impact asupra protecției datelor. Sau poate fi considerat un principiu general al 

dreptului Uniunii Europene, din moment ce Curtea de Justiție, așa cum am observat 

în cauza Blaise și alții, îi extinde domeniul de aplicare în alte domenii. Oricare ar fi 

calificarea, în acest context, ne interesează relația sa cu protecția datelor. 

 
33 Am analizat în mai multe articole principiile: Daniel-Mihail Șandru, Principiul transparenţei 

în protecţia datelor cu caracter personal, Pandectele române, nr. 4/2018, p. 59–69; Daniel-Mihail 

Şandru, Principiile integrităţii şi confidenţialităţii în protecţia datelor personale, Revista de drept 

public, Supliment, 2018, p. 39–46; Daniel-Mihail Şandru, Principiul echității în prelucrarea datelor cu 

caracter personal, Pandectele române, nr. 3/2018, p. 57–63; Daniel-Mihail Şandru, La vremuri noi, 

principii vechi. Observaţii critice privind două expresii nou introduse în art. 5 al Regulamentului 

General privind Protecţia Datelor, Revista română de dreptul afacerilor, nr. 1/2018, p. 79–84; Daniel-

Mihail Şandru, Principiile protecţiei datelor – de la teorie la practică, Curierul Judiciar, nr. 6/2018,  

p. 364–366; Daniel-Mihail Șandru, Situații în care este permisă prelucrarea datelor cu caracter 

personal fără consimțământul persoanei vizate, în vol. A. Săvescu (ed), Regulamentul general privind 

protecția datelor cu caracter personal. Comentarii și explicații, Editura Hamangiu, 2018, p. 39–48; 

Daniel-Mihail Șandru, Elemente privind reglementarea consimțământului în prelucrarea datelor cu 

caracter personal, potrivit art. 6 din Regulamentul 2016/679, Revista română de dreptul afacerilor,  

nr. 5/2017, p. 129–135. 
34 A se vedea: C–5/16, Polonia / Parlamentul și Consiliul, hotărârea din 21 iunie 2018, 

ECLI:EU:C:2018:483, pct. 100: „principiul securității juridice, care îl are drept corolar pe cel al 

protecției încrederii legitime, impune în special ca normele de drept să fie clare și precise, iar efectele 

lor să fie previzibile, mai ales atunci când pot produce consecințe defavorabile pentru persoanele fizice 

și pentru întreprinderi (Hotărârea din 20 decembrie 2017, Global Starnet, C–322/16, EU:C:2017:985, 

pct. 46 și jurisprudența citată)”. 
35 Cu privire la aplicarea principiului proporționalității în ecosistemul datelor cu caracter 

personal, a se vedea: Lauren E. Elrick, The ecosystem concept: a holistic approach to privacy 

protection, International Review of Law, Computers & Technology, 2020. 
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 În primul rând, așa cum am observat, anumite principii și norme juridice 

procedurale ale Regulamentului general privind protecția datelor pot fi considerate 

a fi implicate în aplicarea principiului precauției. Dar care este natura juridică a 

acestui principiu în „implicarea” de care discutăm? Este posibilă o răspundere pentru 

nerespectarea protecției datelor ca parte a principiului precauției? Se pot lua măsuri 

constrângătoare pentru persoane fizice și persoane juridice în temeiul principiului 

precauției? Fără a amesteca cele două domenii, trebuie răspuns că atât protecția 

datelor dar și utilizarea noilor tehnologii vor fi supuse aplicării principiului precauției 

exclusiv din perspectiva dreptului mediului. Aplicarea acelorași considerente și 

noilor tehnologii este documentată de literatura de specialitate pentru big data36 și 

pentru instrumente care utilizează decizii automate37, cum ar fi Internet of Things 

(IoT)38. Așa cum s-a afirmat în doctrină o premisă a cercetării este faptul că 

reglementarea privind protecția datelor este o reglementare a riscurilor: protecția 

datelor este în primul rând un domeniu preocupat de reglementarea riscurilor 

tehnologice la adresa libertăților fundamentale, o reglementare bazată pe risc. Cu 

toate acestea aplicarea principiului precauției și a abordării bazate pe risc poate să 

deschidă o cutie a Pandorei pentru că managementul riscului presupune analize 

complicate cost-beneficiu care ar putea complica domeniul protecției datelor.39 

Riscul este un element comun al protecției datelor (și al aplicării principiilor) dar și 

al principiului precauției. Dar procedurile, operaționalizarea și administrarea 

riscului, efectele juridice sunt diferite în dreptul mediului (principiul precauției) și în 

drepturile fundamentale (principiile din domeniul protecției datelor).40 

 

Instrumente – mijloace în promovarea protecției mediului: Internet of 

Things (IoT), protecția datelor, big data; localizare, monitorizare, blockchain 

și alte tehnologii digitale. 

În această secțiune urmărim să decupăm realități pentru a le încadra științific. 

Este ușor să se afirme că utilizarea anumitor instrumente – programe informatice ori 

baze de date – pot conduce la protejarea naturii. Punerea în aplicare  trebuie să aibă 

în vedere condițiile specifice, respectarea unor norme sectoriale nu lipsite de 

sancțiuni juridice sau subsumate unor proceduri administrative proprii. 

 
36 Arvind Narayanan, Joanna Huey, Edward W. Felten, A Precautionary Approach to Big Data 

Privacy, în vol. Serge Gutwirth, Ronald Leenes, Paul De Hert (Eds), Data Protection on the Move. 
Current Developments in ICT and Privacy/Data Protection, Springer, 2016, p. 357 și urm. 

37 Zoe Nay, Anna Huggins, Felicity Deane, Automated Decision-Making and Environmental 
Impact Assessments: Decisions, Data Analysis and Predictions, Law, Technology And Humans,  
Vol. 3, 2/2021, p.  

38 Raphael Gellert, Personal data’s ever-expanding scope in smart environments and possible 
path(s) for regulating emerging digital technologies, International Data Privacy Law, Vol. 11,  
No. 2/2021, p. 196. 

39 Raphael Gellert, Data protection: a risk regulation? Between the risk management of 
everything and the precautionary alternative, International Data Privacy Law, Vol. 5, Issue 1/ 2015,  
p. 18–19. 

40 S-ar putea realiza un studiu separat despre principiul transparenței, accesul la date și open data 
în eforturile de realizarea a unui mediu sănătos, ca o completare la discuția despre principii. 
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Uniunea Europeană a dezvoltat o strategie privind datele. Datele sunt în centrul 

oricărui instrument, fie ca materie primă pentru dezvoltarea unor programe de 

calculator (soft), fie pentru prelucrarea acestora în instrumente ceva mai sofisticate, 

cum ar fi inteligența artificială. „Europa urmărește să valorifice beneficiile unei mai 

bune utilizări a datelor, printre care creșterea productivității și piețe mai competitive, 

dar și îmbunătățirea sănătății și a bunăstării, a mediului, a guvernanței transparente 

și a eficacității serviciilor publice.”41 Proiecția europeană are în vedere scopul, acela 

de a aduce o îmbunătățire a vieții cetățenilor europeni și a mediului de afaceri. 

Legătura dintre mediu și noi tehnologii trebuie să aibă în vedere și efectele asupra 

infrastructurii critice.42 Este vorba de domenii sensibile în care infrastructura trebuie 

protejată43 prin noi tehnologii sigure și verificabile. Tehnologiile sigure și 

verificabile nu trebuie referite doar în domeniul, restrâns, al infrastructurii critice, 

unde există măsuri tehnice și organizatorice suplimentare, dar pentru orice domeniu 

social, economic în care datele, cu sau fără caracter personal, sunt prelucrate. 

Protecția datelor cu caracter personal este un drept fundamental, iar prin instituirea 

Regulamentului general privind protecția datelor a devenit un drept procedural. 

Regulamentul este esențial pentru orice fel de prelucrare de date, inclusiv în 

contextul utilizării unor tehnologii de mediu. Cu cât gradul de prelucrare este mai 

mare, de exemplu decizii automatizate sau utilizarea unor algoritmi de recunoaștere 

facială, cu atât operatorul va trebui să fie mai precaut în respectarea drepturilor 

persoanelor vizate, să instituie măsuri tehnice și organizatorice optime în protecția 

datelor. Respectarea principiilor protecției datelor, de exemplu limitarea stocării și 

principiul minimizării, poate conduce la respectarea unor norme de mediu sau chiar 

poate contribui la limitarea poluării.44 Privacy by design45 include și protecția 

mediului? În acest moment, așa cum am observat din discuția privind aplicarea 

 
41 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor, O strategie europeană privind datele, COM/2020/66 final, disponibilă 

la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=COM%3A2020%3A0066%3AFIN 
42 Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea 

infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora, JO L 345, 

23.12.2008, p. 75–82. 
43 Potrivit Directivei 2008/114 prin „protecție” se înțelege „orice activitate care are drept scop 

asigurarea funcționalității, a continuității și a integrității infrastructurilor critice pentru a descuraja, 

diminua și neutraliza o amenințare, un risc sau un punct vulnerabil”. 
44 Dennis Hirsch, Is Privacy Regulation the Environmental Law of the Information Age? în 

Kathering Strandburg, Daniela Stan Raicu, (eds.), Privacy and technologies of identity: a cross-

disciplinary conversation, Springer, 2005, disponibil la adresa https://ssrn.com/abstract=799285; Omri 

Ben-Shahar, Data Pollution, Journal of Legal Analysis, Vol. 11, 2019, p. 104–159. 
45 Reglementat de GDPR în art. 25 – „asigurarea protecției datelor începând cu momentul 

conceperii și în mod implicit”. Am discutat aplicarea procedurii privacy by design în domeniul 

achizițiilor publice, dar din perspectiva achizițiilor. Poate că discuția este mai fructuoasă și în această 

relație (mediu-date) dacă pentru fiecare obiectiv de protecție a mediului înconjurător în care sunt 

prelucrate date cu caracter personal, vom avea în vedere adaptarea acestei proceduri. Pentru aplicarea 

privacy by design în achiziții, a se vedea: Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru, Protecția datelor cu 

caracter personal în procesul de achiziție publică, Curierul judiciar, nr. 1/2020, p. 32–36. 

https://ssrn.com/abstract=799285
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principiului precauției, aplicarea Regulamentului general privind protecția datelor se 

sprijină pe propriile principii. Este adevărat că aplicarea regulilor privacy by design 

operatorii pot fi influențați de diferite standarde, care ar putea include și reguli de 

mediu sau care ar putea conduce la reducerea poluării sau, mai bine spus, în termeni 

generali, la protecția mediului. Big data reprezintă o acumulare de date care pot fi 

utilizate pentru a implementa tehnologii noi în protecția mediului înconjurător sau 

pot fi rezultatul utilizării acestor tehnologii. Cu cât ansamblul tehnologiilor utilizate 

este mai sofisticat, cu atât sunt necesare mai multe date pentru ca acuratețea 

interpretărilor să fie cât mai apropiată de realitate. 

Internetul lucrurilor (Internet of Things, IoT) este un ansamblu de prelucrări 

de date, de obicei din categoria „Big Data”, agregate, prin utilizarea unor funcții și 

algoritmi pentru ca un produs, un serviciu, să poată acționa în mediul internet într-o 

rețea (autonomă). Inteligența artificială merge mai departe, uneori integrează IoT 

sau alte elemente de programare dar scopul acestora este diferit, de a „imita funcții 

umane, cum ar fi raționamentul, învățarea, planificarea și creativitatea”.46 În acest 

sens, discuțiile despre „smart cities” sunt în centrul legăturii dintre tehnologie și 

protecția mediului47 pentru că produc efecte la scara largă, impactul asupra mediului 

înconjurător dar și a mediului de securitate al datelor fiind relevant. Localizarea și 

monitorizarea, inclusiv prin urmărirea traseului persoanelor vizate, reprezintă 

elemente de coordonare, de obicei prin Global Positioning System (GPS) și care 

trebuie utilizate cu respectarea drepturilor la viață privată și la protecția datelor.48 

Blockchain este o tehnologie recentă care crește securitatea datelor, protecția 

informațiilor. Influența tehnologiei Distributed Ledger Technologies (DLT) este 

benefică în protecția mediului înconjurător, mai ales dacă sunt utilizate tehnologii 

 
46 A se vedea: „Definiția inteligenței artificiale” în „Ce este inteligența artificială și cum este 

utilizată?”, 30.03.2021, disponibilă la adresa https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/ 

society/20200827STO85804/ce-este-inteligenta-artificiala-si-cum-este-utilizata a se vedea și raportul 

OECD – „Framework for the Classification of AI Systems”, 2022, în care sunt analizate sisteme de 

inteligență artificială care au impact asupra mediului, cum ar fi Qlector.com. Guvernul Franței 

promovează o strategie privind inteligența artificială (https://www.intelligence-artificielle.gouv.fr/fr) 

iar prin instituțiile sale de cercetare pune în aplicare proiecte de cercetare a oceanelor (pe larg: ActuIA, 

L’intelligence artificielle au service de la biodiversité marine: démarrage d’un challenge scientifique 

international inédit, 23.02.2022, https://www.actuia.com/actualite/lintelligence-artificielle-au-service-

de-la-biodiversite-marine-demarrage-dun-challenge-scientifique-international-inedit/) 
47 Oliver Gassmann, Jonas Böhm, Maximilian Palmié, Smart Cities. Introducing Digital 

Innovation to Cities, Emerald Publishing, 2019. Provocările pentru orașe, mai mari sau mai mici sunt 

urbanizarea, modernizarea, modul de viață, infrastructura, calitatea aerului, zgomotul, resurse limitate 

ale orașelor, mobilitate și turism, imigrația și flexibilitatea. 
48 A se vedea, de exemplu, Michael Froomkin, Regulating Mass Surveillance as Privacy 

Pollution: Learning from Environmental Impact Statements, University of Illinois Law Review, 2015, 

p. 1713, disponibil la https://ssrn.com/abstract=2400736 Unele instrumente sunt gratuite și nu implică 

în sine prelucrări de date cu caracter personal. Spunem „în sine” deoarece este posibil ca site-urile sau 

aplicațiile să colecteze date personale în scopul îmbunătățirii funcțiilor. De exemplu, furtunile solare 

monitorizate de NASA: „Space Storm Tracked from Sun to Earth”, 18.08.2011, https://www. 

nasa.gov/mission_pages/stereo/news/solarstorm-tracking.html. A se vedea și https://spaceweather.app/ 

https://www.intelligence-artificielle.gouv.fr/fr
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intruzive în viața privată sau cu privire la protecția datelor. Criptomonedele, 

principalele instrumente care utilizează blockchain sunt mari consumatoare de 

energie.49 

 

Concluzii 

Prelucrarea datelor, ca fundament al interacțiunii între protecția mediului 

înconjurător și dreptul noilor tehnologii relevă în cercetarea de față potențialul de 

complexitate al dreptului în viitorul apropiat. Aplicarea normelor juridice, de către 

autorități și stat, dar și de societățile comerciale, va fi din ce în ce mai complicată ca 

urmare a adoptării, la nivel internațional, european și național, a unor norme juridice 

și standarde obligatorii și care au un regim sancționator important. Mai departe 

analiza se referă la programe informatice și dezvoltări ale acestora în instrumente 

cum ar fi internetul lucrurilor, inteligența artificială sau blockchain care pot fi 

adaptate sau chiar configurate pentru protecția mediului înconjurător, cu obligația 

pentru părțile implicate să respecte normele juridice, în principal drepturile 

fundamentale. 

 

 
49 A se vedea, de ex: Jon Huang, Claire O’Neill, Hiroko Tabuchi, Bitcoin Uses More Electricity 

Than Many Countries. How Is That Possible?, New York Times, 03.09.2021, https://www.nytimes. 

com/interactive/2021/09/03/climate/bitcoin-carbon-footprint-electricity.html 
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Abstract: The prescription of criminal liability consists in extinguishing the criminal legal 
relationship of conflict, as a result of its non-fulfillment within a certain term provided by law. By 
prescription, the criminal liability is extinguished, meaning the state's right to bring the perpetrator 
to criminal responsibility and to apply the punishment provided by law for the committed crime is 
extinguished and, at the same time, the perpetrator's obligation to bear the consequences of 
committing the crime is extinguished. From the point of view of the legal nature, the prescription of 
criminal liability is an extinguishing cause of criminal liability, determined by the influence that the 
passage of time exerts on the need to resort to criminal coercion. Taking into account its politico-
criminal grounds, the criminal prescription appears as an institution of general application, which 
always operates obligatorily, and will be applied ex officio, its effects occurring from the moment of 
fulfillment of the prescription term (ex tunc) and not from the moment finding this fact (ex nunc). 
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Introducere 

I. Prescripţia răspunderii penale constă în stingerea raportului juridic penal de 
conflict, ca urmare a nerealizării lui într-un anumit termen prevăzut de lege. Prin 
prescripţie se stinge răspunderea penală, adică se stinge dreptul statului de a trage 
pe făptuitor la răspundere penală şi de a aplica pedeapsa prevăzută de lege pentru 
infracţiunea comisă şi, totodată se stinge obligaţia făptuitorului de a mai suporta 
consecinţele săvârşirii infracţiunii.  

Realizarea scopurilor pedepsei, reeducarea condamnatului şi prevenţiunea 
generală se realizează mai bine dacă aplicarea şi executarea acesteia are loc în 
timp1 util adică intervine   într-un interval de timp cât mai scurt şi cât mai aproape 
de momentul săvârşirii infracţiunii2, iar punerea în executare se realizează cât mai 
repede după condamnare.  

 
 Cercetător științific III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia 

Română; e-mail: bversavia@gmail.com 
1 V. Dongoroz şi colab., Explicaţii teoretice ale codului penal român, vol. II, Ed. Academiei 

Române & All Beck, Bucureşti, 2004, p. 354. 
2 Ilie Pascu, T. Dima, C. Păun, M. Gorunescu, V. Dobrinoiu, M.A. Hotca, I. Chiș, M. 

Dobrinoiu, Noul Cod penal Comentat. Partea Generală, ediția a II-a, Ed. Universul Juridic, 

București, 2014, p. 733–734 
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Din punct de vedere al naturii juridice, prescripţia răspunderii penale este o 
cauză extinctivă (de stingere) a răspunderii penale, determinată de influenţa pe care 

trecerea timpului o exercită asupra necesităţii de a se recurge la constrângere 
penală.3 Timpul are un rol foarte important prin aceea că influenţează memoria 

oamenilor, înlăturând orice justificare a tragerii la răspundere penală a făptuitorului 
după trecerea unei perioade îndelungate. Aşadar, prescripţia constituie o expresie a 

rolului pe care îl are factorul timp în realizarea incidenţei penale, în vederea 
restabilirii ordinii de drept încălcate prin săvârşirea infracţiunii4. Ţinând seama de 

temeiurile sale politico-penale, prescripţia penală apare ca o instituţie de generală 

aplicaţie, care operează întotdeauna obligatoriu, urmând să fie aplicată din oficiu, 
efectele sale producându-se din momentul împlinirii termenului de prescripţie  

(ex tunc) iar nu din momentul constatării acestui fapt (ex nunc). 
Începând cu Codul penal Carol al II-lea (1936),  instituția prescripției 

răspunderii penale a fost concepută ca una de drept penal substanțial în toate 
componentele sale, inclusiv termene (efectele prescripției răspunderii penale 

depind de împlinirea unui termen calculat în mod obiectiv, în funcție de limitele de 
pedeapsă prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită), cauze de încetare sau 

suspendare, prescripție specială. Prescripția răspunderii penale este reglementată în 
ansamblul ei în Codul penal, neexistând o reglementare a instituției în Codul de 

procedură penală, acesta din urmă făcând referire la dispunerea unei soluții de 
clasare, respectiv de încetare a procesului penal în cazul intervenției prescripției.  

  
II. Controlul de constituționalitate. Constituția României prevede la art. 146 

lit. d) printre atribuțiile Curții Constituționale prerogativa efectuării unui control a 
posteriori (după intrarea în vigoare) a normelor juridice în procedura soluționării 

excepțiilor de neconstituționalitate invocate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de 

arbitraj comercial, precum și de către Avocatul Poporului. În jurisprudența sa5, 
Curtea Constituțională a reținut în aplicarea dispozițiilor art. 147 alin. (4) din 

Constituție următoarele: „decizia de constatare a neconstituţionalităţii face parte 
din ordinea juridică normativă”, stabilindu-se astfel caracterul de izvor de drept a 

acestor hotărâri, iar forța obligatorie ce însoțește actele jurisdicționale, deci și 
deciziile Curții Constituționale, se atașează nu numai dispozitivului, ci și 

considerentelor pe care acesta se sprijină6. Scopul controlului constituțional a 
posteriori este de a pune în deplină concordanță norma juridică organică sau 

ordinară cu prevederile legii fundamentale și a jurisprudenței CCR dată în aplicarea 

 
3V. Dongoroz şi colab., Explicaţii teoretice ale codului penal român, vol. II, Ed. Academiei 

Române & All Beck, Bucureşti, 2004, p. 340. 
4 C. Bulai, Manual de drept penal, Ed. All, Bucureşti, 1997, p. 331. 
5 Decizia nr. 847 din 8 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 

din 14 august 2008. 
6 Decizia Plenului Curții Constituționale nr. 1 din 17 ianuarie 1995, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 26 ianuarie 1995, Decizia nr. 414 din 14 aprilie 2010, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 4 mai 2010. 
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acesteia. Deciziile pronunțate în legătură cu art. 155 alin. (1) din noul Cod penal 
sunt simple, așa cum s-a arătat explicit în considerentele Deciziei nr. 358 din  

26 mai 2022. 
În acest sens, Curtea Constituțională7 a reținut: „(…) decizia de constatare a 

neconstituționalității se va aplica în privința raporturilor juridice ce urmează a se 
naște după publicarea sa în Monitorul Oficial – facta futura – însă, având în vedere 
faptul că excepția de neconstituționalitate este, de principiu, o chestiune 
prejudicială, o problemă juridică a cărei rezolvare trebuie să preceadă soluționarea 
litigiului cu care este conexă (…) (a se vedea Decizia nr. 660 din 4 iulie 2007, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 2 august 2007) și 
un mijloc de apărare care nu pune în discuție fondul pretenției deduse judecății (în 
acest sens, a se vedea Decizia nr. 5 din 9 ianuarie 2007, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2007), Curtea a reținut 
că aceasta nu poate constitui doar un instrument de drept abstract, prin aplicarea 
deciziilor de constatare a neconstituționalității numai raporturilor juridice care 
urmează a se naște, deci unor situații viitoare ipotetice, întrucât și-ar pierde 
caracterul esențialmente concret. Așadar, Curtea a stabilit că aplicarea pentru viitor 
a deciziilor sale vizează atât situațiile juridice ce urmează a se naște – facta futura, 
cât și situațiile juridice pendinte și, în mod excepțional, acele situații care au devenit 
facta praeterita.” 

Astfel, în ceea ce privește Decizia nr. 297/2018 îi sunt aplicabile regulile de 
opozabilitate erga omnes și caracterul obligatoriu de la publicarea în Monitorul 
Oficial în cauzele pendinte, așa cum acestea au fost interpretate prin jurisprudența 
CCR8 care a reținut următoarele: „În aceste condiții, Curtea a statuat că o decizie 
de admitere a excepției de neconstituționalitate se aplică în cauzele aflate pe rolul 
instanțelor judecătorești la momentul publicării acesteia – cauze pendinte, în care 
respectivele dispoziții sunt aplicabile – indiferent de invocarea excepției până la 
publicarea deciziei de admitere, întrucât ceea ce are relevanță în privința aplicării 
deciziei Curții este ca raportul juridic guvernat de dispozițiile legii constatate ca 
fiind neconstituționale să nu fie definitiv consolidat. În acest mod, efectele deciziei 
de admitere a instanței de contencios constituțional se produc erga omnes. În 
privința cauzelor care nu se află pe rolul instanțelor judecătorești la momentul 
publicării deciziei de admitere a Curții, fiind vorba despre un raport juridic 
epuizat – facta praeterita, Curtea a reținut că partea nu mai poate solicita 
aplicarea deciziei de admitere, întrucât decizia de admitere a Curții nu poate 
constitui temei legal pentru o acțiune în justiție, în caz contrar consecința fiind 
extinderea efectelor deciziei Curții pentru trecut.” 

Revenind la subiectul în discuție, prescripția răspunderii penale, practica 
instanțelor judecătorești s-a dovedit a fi una neunitară, chiar după decizia Curții 

 
7 Decizia nr. 404 din 15 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 

din 10 ianuarie 2017, par. 27–30. 
8 Decizia nr. 377 din 31 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 

din 21 iulie 2017, paragraf 58. 
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Constituționale din 2018. Unele instanțe au apreciat că, ulterior publicării Deciziei 
Curţii Constituţionale nr. 297 din 26 aprilie 20189, întreruperea cursului prescripţiei 
răspunderii penale nu mai este posibilă potrivit art. 155 alin. (1) din Codul penal, în 
prezent fiind operabile numai termenele generale de prescripţie prevăzute în 
actuala reglementare. În consecinţă, instanţele au dispus încetarea procesului penal 
în temeiul art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, cu aplicarea 
Deciziei Curţii Constituţionale nr. 297/2018, în toate cauzele în care au constatat 
împlinirea termenelor generale de prescripţie a răspunderii penale. În acest sens s-a 
reţinut că Decizia Curţii Constituţionale nr. 297/2018 nu este una interpretativă, ci 
este o decizie simplă prin care se declară neconstituţionalitatea prevederilor  
art. 155 alin. (1) din Codul penal, în care se regăsea sediul materiei cauzelor de 
întrerupere a termenului de prescripţie a răspunderii penale. Or, în lipsa definirii 
cauzelor de întrerupere a prescripţiei răspunderii penale, instanţa este obligată să 
aplice dispoziţiile referitoare la prescripţia răspunderii penale prevăzute de art. 154 
din Codul penal, întrucât nu poate să aplice legea prin analogie sau să suplinească 
lipsa unei reglementări penale exprese privind cauzele întreruperii prescripţiei. 
Chiar dacă în finalul considerentelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 297/2018 
rezultă, cu destul de multă claritate, că prevederile referitoare la cauzele de 
întrerupere a cursului prescripţiei răspunderii penale din vechiul cod respectă 
standardul de previzibilitate impus de legea fundamentală, instanţei de judecată nu 
îi este permisă o reformulare a conţinutului normei care a făcut obiectul analizei în 
scopul de a-l face compatibil cu prevederile constituţionale, întrucât această 
reformulare a normei de drept ar presupune o reactivare a unei prevederi din 
vechea reglementare care a fost abrogată expres prin intrarea în vigoare a noului 
Codul penal. Mai mult, instanţele de judecată nu au competenţa de a completa 
dispoziţiile art. 155 alin. (1) din Codul penal, aceasta fiind o prerogativă exclusivă 
a legiuitorului. În concluzie, s-a arătat că în prezent sunt aplicabile doar termenele 
generale de prescripţie a răspunderii penale, a căror întrerupere nu mai este posibilă 
în raport cu împrejurarea că legiuitorul a rămas în pasivitate, contrar dispoziţiilor 
art. 147 din Constituţie.  

Într-o a doua orientare jurisprudenţială, s-a susţinut că, în prezent, în 
interpretarea dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal, cauza de întrerupere a 
cursului prescripţiei răspunderii penale constând în îndeplinirea unor acte de 
procedură în cauză îşi produce efectele numai în ipoteza actelor de procedură care, 
potrivit legii, trebuie comunicate suspectului sau inculpatului, Decizia nr. 297 din 
26 aprilie 2018 fiind una interpretativă. Astfel, deşi dispozitivul acestei decizii nu 
este unul specific unei decizii de interpretare, acesta trebuie corelat cu 
considerentele, rezultând concluzia că decizia respectivă este una de interpretare 
prin care Curtea Constituţională constată că este neconstituţională o anume soluţie 
legislativă. Analiza considerentelor Deciziei nr. 297/2018 demonstrează, fără 
echivoc, că instanţa de contencios constituţional a stabilit că dispoziţiile art. 155 

 
9 Publicată în Monitorul Oficial nr. 518 din 25. 06. 2018. 
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alin. (1) din Codul penal rămân în fondul activ al legislaţiei şi continuă să producă 
efecte, dar singurele acte care pot avea ca efect întreruperea cursului prescripţiei 
răspunderii penale sunt cele care se comunică suspectului sau inculpatului. De 
altfel, printr-o jurisprudenţă constantă, Curtea Constituţională a stabilit că atât 
dispozitivul, cât şi considerentele deciziilor sunt general obligatorii şi se impun cu 
aceeaşi forţă tuturor subiectelor de drept. S-a arătat că prin Decizia Curţii 
Constituţionale nu s-a declarat neconstituţional întregul art. 155 din Codul penal, ci 
numai soluţia legislativă care prevedea întreruperea cursului termenului prescripţiei 
răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură în cauză”, astfel că 
dispoziţiile alin. (4) ale aceluiaşi articol privind prescripţia specială sunt aplicabile. 
Aşadar, instanţele de judecată nu pot extinde efectele Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 297/2018 la întreaga instituţie a întreruperii răspunderii penale, 
ci trebuie să se limiteze doar la ceea ce a avut în vedere instanţa de contencios 
constituţional în motivarea soluţiei. Trebuie precizat că norma de la art. 123 alin 1 
Cod penal 1968 era la acel moment, ca întreg codul penal anterior, abrogată 
(01. 02. 2014).  

Oricum norma veche nu se potrivea cu noua arhitectură a procesului penal 
rezultată din reglementările noului cod penal. Norma abrogată prevedea întreruperea 
prescripției prin orice act care se comunica, iar nu prin orice act de 
procedură10. Referitor la întreruperea cursului prescripției răspunderii penale 
prevăzută în art. 123 Cod penal 1968, aceasta era determinată de îndeplinirea oricărui 
act (fără a exista o precizare cu privire la natura juridică a acestuia, dacă este act 
procesual, procedural, sau pur și simplu un act îndeplinit în soluționarea cauzei) 
înțelesul acestei noțiuni primind diverse interpretări11. S-a considerat că actele de 
cercetare, chiar prealabile începerii urmăririi penale și oricât de sumare, efectuate de 
organele de cercetare penală în vederea descoperirii faptei, întrerup cursul 
prescripției răspunderii penale, întrucât învederează că aceste organe s-au preocupat 
de aflarea adevărului. Notele explicative luate de la persoanele trimise ulterior în 
judecată de către organele de cercetare penală în perioada actelor premergătoare, s-a 
considerat că întrerup cursul prescripției răspunderii penale12. Constituiau de 
asemenea situații care determină întreruperea, comunicarea diferitelor acte 
procedurale, citarea și prezentarea la instanță în vederea audierii. În reglementarea 
anterioară întreruperea prescripției nu era legată de îndeplinirea unui anumit 
act, determinant fiind scopul acestuia, să fie efectuat în vederea aflării adevărului și a 
angajării răspunderii penale, fără a fi condiționată întotdeauna de existența 
învinuitului sau inculpatului în cauză. În codul de procedură penală în vigoare, 
începerea urmăririi penale este reglementată etapizat, mai întâi începerea urmăririi în 
rem, apoi, dacă este cazul, în personam, în condițiile art. 305 Cod proc. pen. 
Atribuirea calității de suspect trebuie motivată de existența unor probe din care 

 
10 Anastasiu Crișu, În ce condiții poate fi întrerupt cursul prescripției răspunderii penale 

potrivit deciziei Curții Constituționale nr. 297/2018, publicat pe juridice.ro 
11 Idem.  
12 Idem. 
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rezultă bănuiala rezonabilă că persoana respectivă a săvârșit fapta pentru care s-a 
dispus deja începerea urmăririi penale in rem, cumulat cu îndeplinirea condiției 
negative, constând în inexistența unuia din cazurile prevăzute de art. 16 alin. 1 Cod 
proc. pen. Așadar, după începerea urmăriri penale in rem, organele de urmărire 
penală vor continua activitățile procesuale în vederea realizării obiectului urmăririi 
penale, constând în identificarea și administrarea probelor necesare stabilirii 
existenței faptei, identității făptuitorului, dacă nu este cunoscut, pentru a se decide în 
final dacă va fi sesizată instanța de judecată. Până la continuarea urmăririi penale în 
personam, pot fi dispuse acte care sunt comunicate persoanei vătămate sau 
persoanelor indicate în sesizare ca autor al faptei penale (pot fi ridicate obiecte și 
înscrisuri potrivit procedurii prevăzute la art. 169–171 Cod proc. pen., pot fi 
efectuate percheziții, dispuse expertize, audiate persoane etc.)13. În acest stadiu 
procesual al efectuării cercetărilor in rem, pot fi efectuate așadar acte de natura celor 
care, în reglementarea anterioară determinau întreruperea cursului prescripției 
răspunderii penale, chiar dacă în cauză nu era învinuit. 

Posibilitatea îndeplinirea condiției pentru întreruperea cursului prescripției 

din art. 123 cod penal 1968, și anume ca actul să fie comunicat suspectului, trebuie 

evaluată în actualul cadru procesual. Potrivit actualei reglementări se dispune 

continuarea urmăririi penale in personam, după ce organul de urmărire penală 

efectuează deja acte de urmărire penală, administrează probe din care rezultă 

bănuiala rezonabilă cu privire la săvârșirea faptei. În efectuarea acestor activități 

procesuale sunt implicate persoane care în mod direct iau cunoștință de aceste acte 

sau cărora le sunt comunicate, și care ulterior pot deveni suspecți în cauză. 

De altfel, comunicarea actelor nu presupune numai transmiterea lor potrivit 

procedurii prevăzută la art. 264 Cod proc. pen. ca act procedural, ea poate interveni 

și sub forma luării la cunoștință în mod direct, ca urmarea participării la activități 

procesule penale necesare soluționării cauze (audieri, confruntări, chiar consultarea 

dosarului, etc). În concluzie, lipsa calității de suspect, dobândită în urma 

unei aprecieri subiective a organului judiciar cu privire la evaluarea probelor din 

care rezultă temeiurile începerii urmăririi penale in personam și implicit prezența 

suspectului în cauză, nu trebuie să influențeze decisiv posibilitatea angajării 

răspunderii penale14. 

Concluzionând, susţinătorii acestei orientări au arătat că, faţă de lipsa de 

intervenţie a legiuitorului pentru modificarea prevederilor neconstituţionale, în 

prezent, întreruperea cursului termenului prescripţiei răspunderii penale se produce 

în condiţiile reţinute de paragraful 34 al Deciziei Curţii Constituţionale  

nr. 297/2018 – respectiv doar prin îndeplinirea unui act care, potrivit legii, trebuie 

comunicat suspectului sau inculpatului în desfăşurarea procesului penal. 

 
13 Idem. 
14 Anastasiu Crișu, În ce condiții poate fi întrerupt cursul prescripției răspunderii penale 

potrivit deciziei Curții Constituționale nr. 297/2018, publicat pe juridice.ro 
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III. Referitor la prescripție ar putea fi emise următoarele ipoteze:  

1. Dacă pornim de la premisa că prescripția răspunderii penale are o natură de 

drept penal substanțial, (cu efectul înlăturării răspunderii penale, excluderea 

aplicării pedepselor și a luării măsurilor educative sau de siguranță) atunci între 

data de 25. 06. 2018 și 30. 06. 2022 (data intrării în vigoare a OUG 71/202215) 

articolul 155 alin. 1 din Codul penal referitor la prescripție a fost suspendat, 

nefuncționând, din punct de vedere legal, întreruperea cursului prescripției 

răspunderii penale. Conform acestei ipoteze sunt asimilate dreptului penal 

substanțial și acele acte de procedură care întrerup termenul prescripției răspunderii 

penale deoarece ele afectează termenul și implicit prescripția răspunderii penale, 

care este, așa cum am arătat o instituție de drept penal substanțial. 

 2. O a doua ipoteză are în vedere premisa că normele care reglementează 

efectul întreruptiv de prescripție a răspunderii penale al actelor de procedură sunt 

norme de drept procesual supuse principiului „tempus regit actum”. Conform 

acestei ipoteze actele procesuale întocmite de organele judiciare înainte de data de 

25. 06. 2018 rămân valabile ca acte întreruptive de prescripție a răspunderii penale. 

Un nou termen de prescripție începe să curgă ulterior îndeplinirii actului de 

procedură. 

 3. O a treia ipoteză avută în vedere de Curtea de Apel București în 

sesizarea prealabilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție16, completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, se referă la faptul că deși 

prescripția este în totalitate o instituție de drept substanțial (deci și actele 

întreruptive de prescripție) art. 155 alin. 1 C. pen.  incomplet în perioada 

25. 06. 2018 și 30. 06. 2022 ca urmare a Deciziei nr. 297/2018 a Curții 

Constituționale nu întrunește condițiile unei legi penale mai favorabile în sensul 

art. 5 Cod penal deoarece nu a fost legiferat în sensul înlăturării prescripției 

speciale. Așadar legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea dispoziției din codul 

penal în urma deciziei Curții Constituționale. Potrivit acestei ipoteze decizia nr. 

297/2018 a Curții Constituționale nu abrogă art. 155 alin. 1 dar nici nu îl 

reconfigurează. Se apreciază că am fi în fața unei succesiuni aparente de legi 

penale. Potrivit Curții de Apel București, pentru a fi aplicabil art. 5 Cod penal 

legiuitorul trebuia să întervină în sensul micșorării sau, dimpotrivă, a creșterii 

termenului de prescripție a răspunderii penale ori să modifice întreg regimul 

prescripției inclusiv începutul prescripției, cauzele de suspendare a prescripției sau 

de întrerupere. S-a remarcat că în urma deciziei nr. 297/2018  a Curții 

Constituționale s-au sancționat aspectele de drept substanțial ale prescripției, lăsând 

dispozițiile art. 155 alin. 1 fără aplicabilitate, temporar, între 25. 06. 2018 și 

30. 06. 2022. 

 
15 Publicată în  M. Of. nr. 531 din 30 mai 2022. 
16 https://www.scj.ro/CMS/0/PublicMedia/GetIncludedFile?id=25059  
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IV. Pentru a clarifica în ce măsură art. 155 alin. 1 a rămas aplicabil trebuie 

răspuns la următoarele întrebări: 

1. Prescripția răspunderii penale aparține dreptului penal material 

(substanțial) sau dreptului formal (procesual penal)? 

Apreciem că prescripția răspunderii penale aparține dreptului penal substanțial, 

inclusiv cauzele de întrerupere. Decizia Curții Constituționale nr. 297/201817 este în 

acest sens: „Mai mult, prin Decizia nr.1.092 din 18 decembrie 2012, Curtea a statuat 

că prescripția aparține dreptului penal material, și nu dreptului procesual penal și 

că, așa fiind, prescripția este o cauză de înlăturare a răspunderii penale. Prin 

aceeași decizie, Curtea a reținut că, înlăturându-se răspunderea penală, se înlătură 

și acțiunea penală, dar acesta este un efect derivat, de ordin procesual, ce decurge 

din primul efect, din înlăturarea răspunderii penale, efect de ordin material. Prin 

urmare, Curtea a conchis că prescripția răspunderii penale apare ca o cauză de 

înlăturare a răspunderii penale și, pe cale de consecință, ca o cauză de înlăturare sau 

de neaplicare a pedepsei, cauză care face să înceteze dreptul de a trage la răspundere 

penală și obligația corespunzătoare. Având în vedere jurisprudența mai sus invocată, 

Curtea constată că legea penală, în ansamblul ei, este supusă atât exigențelor calității 

legii, impuse prin dispozițiile constituționale ale art.1 alin.(5), cât și celor ale 

principiului legalității incriminării și a pedepsei, astfel cum acesta este reglementat la 

art. 23 alin. (12) din Constituție. Dispozițiile constituționale anterior menționate 

impun nu doar reglementarea clară, precisă și previzibilă a faptelor care constituie 

infracțiuni, ci și a condițiilor în care o persoană poate fi trasă la răspundere penală 

pentru săvârșirea acestora. Or din ansamblul reglementărilor ce au ca scop angajarea 

răspunderii penale face parte și instituția prescripției răspunderii penale al cărei 

mecanism juridic este suspus acelorași cerințe ale principiului legalității și ale 

standardelor de calitate a legii, inclusiv sub aspectul, mai sus analizat, al 

mecanismelor juridice prin care suspectul sau inculpatul este informat cu privire la 

persistența în timp a efectelor sociale ale faptelor de natură penală pe care le-a 

săvârșit”. 

2. În ce măsură influențează aplicarea regulii legii mai favorabile (mitior 

lex) deciziile Curții Constituționale? 

Potrivit art. 147 alin. (4) din Constituție: „Deciziile Curţii Constituţionale se 

publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt 

general obligatorii  şi au putere numai pentru viitor”. 

De asemenea, potrivit art. 5 C. pen., legiuitorul consideră „legi” deciziile 

instanței de contencios constituțional. Astfel, potrivit art. 5 C. pen.: 

„(1) În cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a 

cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă. 

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi actelor normative ori prevederilor din 

acestea declarate neconstituţionale, precum şi ordonanţelor de urgenţă aprobate de 

 
17 Publicată în Monitorul Oficial nr. 518 din 25.06.2018, paragraf 25 și 26. 
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Parlament cu modificări sau completări ori respinse, dacă în timpul când acestea  

s-au aflat în vigoare au cuprins dispoziţii penale mai favorabile”. 

De la regula activității normei penale sunt admise două excepții, constând fie 

în retroactivitatea, fie în ultraactivitatea legii. Așa fiind, o decizie a Curții 

Constituționale18 prin care se constată neconstituționalitatea unei dispoziții penale 

mai favorabile nu poate atinge dreptul născut sub imperiul acelei dispoziții, 

inclusiv soluționarea litigiului legat de realizarea acelui drept, întrucât în temeiul 

acelei prevederi s-au născut și epuizat raporturi juridice, astfel că prevederea 

neconstituțională continuă să producă consecințe și ulterior încetării efectelor sale 

juridice/ieșirii sale din vigoare pentru acte/fapte săvârșite în timpul acesteia propriu 

de aplicare. În acest sens Curtea constată că prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 

2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 

2011, și Decizia nr. 64 din 9 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 145 din 27 februarie 2017, paragraful 43, a statuat că nu are 

importanță eliminarea, indiferent sub ce formă, din fondul activ al legislației a 

actului criticat pentru neconstituționalitate, motiv pentru care „sunt supuse 

controlului de constituționalitate și legile sau ordonanțele ori dispozițiile din legi 

sau din ordonanțe ale căror efecte juridice continuă să se producă și după ieșirea lor 

din vigoare“.  

De aceea, conform principiului general, o normă juridică acționează în timp 

din momentul intrării ei în vigoare și până în momentul ieșirii sale din vigoare și se 

bucură de prezumția de constituționalitate. Sunt și excepții de la acest principiu 

general, cum sunt retroactivitatea și ultraactivitatea legii penale sau 

contravenționale mai favorabile sau ultraactivitatea legii penale temporare. O lege 

posterioară astfel izvorâtă/modelată din/de efectele deciziilor de admitere a Curții 

Constituționale nu poate atinge dreptul născut sub imperiul legii anterioare mai 

favorabile, aceasta urmând să guverneze dreptul respectiv, inclusiv soluționarea 

litigiului legat de realizarea acelui drept, chiar și ulterior ieșirii sale din vigoare.  

Apartenența prescripției răspunderii penale la sfera dreptului material, derivă 

și din jurisprudența obligatorie a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Astfel, în 

Decizia nr. 2/201419 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală –, instanța supremă a 

reținut următoarele: „Pentru identitate de raţionament, având în vedere şi 

împrejurarea că modul de reglementare al prescripţiei răspunderii penale prin 

dispoziţiile art. 153–156 din noul Cod penal nu diferă de cel stabilit de vechiul 

Cod penal în art. 121–129, se poate afirma cu certitudine că prescripţia 

răspunderii penale este guvernată de norme de drept penal substanţial, fiind 

susceptibilă de a beneficia de efectele aplicării mitior lex”20. 

 
18 Decizia CCR nr. 180 din 28 martie 2019, Publicată în  M. Of. nr. 398 din 21 mai 2019. 
19 Publicată în M. Of. nr. 319 din 30. 04. 2014. 
20 Dragoș Pârgaru, Prescripție, quo vadis? Gânduri în legătură cu prescripția răspunderii 

penale în urma Deciziei nr. 358/2022 a Curții Constituționale, AUB, Forum Juridic, 1/2022, p. 6 . 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/130533
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/130533
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/186923
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În consecință, soluția legislativă consacrată în art. 5 alin. (2) din Codul penal, 

potrivit căreia dispozițiile referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile până 

la judecarea definitivă a cauzei se aplică și actelor normative ori prevederilor din 

acestea declarate neconstituționale, dacă în timpul când acestea s-au aflat în 

vigoare au cuprins dispoziții penale mai favorabile, este conformă cu principiile 

constituționale invocate. 

3. Până la publicarea în Monitorul Oficial al României (30 mai 2022) a 

OUG nr. 71/2022, în raport de conținutul Deciziei CCR nr. 358/2022 și al Deciziei 

nr. 297/2018, a fost legal posibilă întreruperea termenelor de prescripție a 

răspunderii penale? 

Așa cum am arătat anterior, prescripția răspunderii penale aparține dreptului 

penal substanțial. Pe lângă acest aspect, dacă acceptăm și natura de izvor de drept a 

deciziilor Curții Constituționale atunci până la 30 mai 2022, data intrării în vigoare 

a OUG nr. 71/2022, în materie penală nu a funcționat, din punct de vedere legal, 

întreruperea cursului termenelor de prescripție a răspunderii penale. Totodată, 

apreciem că decizia nr. 358/2022 este o decizie simplă. Nu poate fi o decizie 

interpretativă deoarece ea nu interpretează articolul de lege criticat ci decide că 

este neconstituțional în forma adoptată de legiuitor (în ceea ce priveşte aceste din 

urmă decizii Curtea, de regulă, foloseşte expresia „prevederile sunt constituţionale 

numai în măsura în care…” ); nu este nici decizie manipulativă deoarece prin acest 

tip de decizii este transformată semnificația  legii, (determină o reformulare a 

conținutului normei, în scopul de a-l face compatibil cu prevederile 

constituționale), dar nici  substitutivă deoarece nu indică norma care trebuie să o 

înlocuiască pe cea care a făcut obiectul controlului pentru ca principiul 

constituțional încălcat să fie respectat (este adecvată reglementarea criticată la 

exigențele constituționale). 

Potrivit Deciziei Curții Constituționale21, deciziile simple, numite și „decizii 

extreme” sunt acele decizii prin care se constată, după caz, constituționalitatea sau 

neconstituționalitatea dispoziției legale criticate. În ceea ce privește categoria 

deciziilor intermediare, s-a precizat că aceasta se compune din deciziile 

interpretative (acele decizii în al căror dispozitiv regăsim sintagmele „în măsura în 

care”, „dacă și în condițiile în care”) și deciziile manipulative (acele decizii care 

sunt mai mult decât deciziile de interpretare, ele propunându-și să transforme 

semnificația legii, pentru a nu lăsa un „vid juridic” cu „consecințe păgubitoare”). 

În explicarea Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018, Curtea constată 

următoarele: ”... observă însă că indicarea soluției legislative din actul normativ 

anterior a avut rol orientativ și, în niciun caz nu i se poate atribui o natură absolută, 

în sensul obligării adoptării de către legiuitor a unei norme identice cu cea 

conținută de Codul penal din 1969. Astfel, Curtea subliniază că, deși a sancționat 

soluția legislativă prevăzută de art.155 alin.(1) din Codul penal deoarece aceasta 

 
21 Decizia nr. 358 din 26 mai 2022, Publicată în Monitorul Oficial nr. 565 din 09. 06. 2022, par. 49. 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/186587
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prevedea că se poate întrerupe cursul prescripției prin efectuarea de acte 

procedurale care nu sunt cunoscute suspectului sau inculpatului, prin comunicare 

sau prin prezența acestuia la efectuarea lor, Curtea nu a impus ca toate actele care 

se comunică suspectului sau inculpatului sau toate actele care presupun participarea 

suspectului sau inculpatului să fie privite ca acte care sunt apte să întrerupă cursul 

prescripției răspunderii penale, stabilirea acestora intrând în competența 

legiuitorului, cu condiția esențială ca acestea să îndeplinească exigențele 

menționate de către instanța de contencios constituțional”22. 

Astfel, lipsa de intervenție a legiuitorului a determinat în sarcina organului 

judiciar necesitatea de a se substitui acestuia prin conturarea cadrului normativ 

aplicabil în situația întreruperii cursului prescripției răspunderii penale și, implicit, 

aplicarea legii penale prin analogie, încălcând dipozițiile art. 61 alin. (1) din 

Constituție care stabilesc că „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al 

poporului român şi unica autoritate legiuitoare a țării”. A permite celui care 

interpretează și aplică legea penală, în absența unei norme exprese, să stabilească el 

însuși regula după care urmează să rezolve un caz, luând ca model o altă soluție 

pronunțată într-un alt cadru reglementat, reprezintă o aplicare prin analogie a legii 

penale. 

4. În ce măsură invocarea Deciziei CJUE din 21 decembrie 2021 poate lăsa 

fără efecte deciziile Curții Constituționale nr. 297/2018 și nr. 358/2022? 

Decizia CJUE23, pronunțată în 21 decembrie 2021, în mai multe cauze 

conexate, vizează doar materia corupției sau frauda comunitară în materie de TVA. 

Decizia amintită s-a raportat exclusiv la existența unor „reglementări sau unei 

practici naționale potrivit căreia hotărârile în materie de corupție și de fraudă în 

domeniul taxei pe valoarea adăugată (TVA) care nu au fost pronunțate, în primă 

instanță, de completuri de judecată specializate în această materie sau, în apel, de 

completuri de judecată ai căror membri au fost desemnați toți prin tragere la sorți 

sunt lovite de nulitate absolută”24. 

CJUE a analizat în trecut, într-un anumit context, problema prescripției 

răspunderii penale. Avem în vedere Decizia din 8 septembrie 2015 pronunțată în 

cauza C–105/1425 (cunoscută sub denumirea „Taricco și alții). În esență, CJUE a 

constatat că se aduce atingere art. 325 alin. 1 și 2 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene în ipoteza în care se prevăd termene de prescripție mai lungi 

pentru cazurile de fraudă care aduc atingere intereselor financiare ale statului 

membru vizat decât pentru cazurile de fraudă care aduc atingere intereselor 

financiare ale Uniunii Europene. CJUE nu a constatat existența unei probleme 

 
22 Par. 68. 
23 Hotărârea în cauzele conexate C–357/19 Euro Box Promotion și alții, C379/19 DNA – 

Serviciul Teritorial Oradea, C–547/19 Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România », C–811/19 

FQ și alții și C–840/19 NC. 
24 Idem. 
25 https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C–105/14&language=RO 
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sistemice prin simpla prevedere a anumitor termene de prescripție a răspunderii 

penale. De asemenea, niciunde în cuprinsul deciziei nu se face referire la 

necesitatea existenței unor termene foarte lungi de prescripție. Problema esențială a 

fost reprezentată de o diferențiere în legislația națională între tratamentul 

infracțiunilor ce aduc atingere intereselor naționale față de cel al infracțiunilor ce 

aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. În plus, dispozițiile 

Directivei 2017/137126 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017, 

privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii 

prin mijloace de drept penal stabilesc următoarele: Articolul 12–Termenele de 

prescripție pentru infracțiunile care aduc atingere intereselor financiare ale 

Uniunii: (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a prevedea un termen de 

prescripție care să permită investigarea, urmărirea penală, judecarea și pronunțarea 

unor hotărâri judecătorești în cazul infracțiunilor menționate la articolele 3, 4 și 5 

într-un termen suficient după săvârșirea acestor infracțiuni, astfel încât infracțiunile 

respective să poată fi abordate eficient. (2) În cazul infracțiunilor menționate la 

articolele 3, 4 și 5 care sunt pasibile de o pedeapsă maximă de cel puțin patru ani 

de închisoare, statele membre iau măsurile necesare pentru a permite investigarea, 

urmărirea penală, judecarea și pronunțarea unor hotărâri judecătorești pentru o 

perioadă de cel puțin cinci ani de la săvârșirea infracțiunii respective. (3) Prin 

derogare de la alineatul (2), statele membre pot stabili un termen de prescripție mai 

redus de cinci ani, dar de minimum trei ani, cu condiția să garanteze că termenul 

poate fi întrerupt sau suspendat în cazul unor acte specifice. 

Prin aplicarea deciziilor CCR nr. 297/2018 și nr. 358/2022 nu se produce „un 

risc sistemic de impunitate”. Așadar, nu sunt îndeplinite cele două condiții, 

cumulativ (corupția sau frauda comunitară și risc sistemic de impunitate). 

Tot în acest context, și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Marea 

Cameră27 s-a pronunțat astfel: „După cum statuează hotărârea Sud Fondi28, și cum 

au admis Giudici delle leggi29, conținutul principiului legalității include principiul 

nulla poena sine culpa, care trebuie stabilit (atât culpa, cât și poena) în termenele 

prevăzute de normele privind prescripția relevante. Într-un stat guvernat de 

principiul preeminenței dreptului și de principiul legalității, puterea care îi revine 

statului, de a urmări în justiție și de a sancționa infracțiuni, fie ele și complexe, este 

limitată în timp sau, pentru a relua formularea elegantă a Curții Constituționale 

(italiene, n.n.), „odată cu trecerea timpului, după săvârșirea unei fapte, necesitatea 

unei pedepse se atenuează și se maturizează dreptul autorului de a fi uitat” 

(trascorso del tempo dalla commissione del fatto, si attenuino le esigenze di 

 
26 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32017L1371 
27http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2019/04/G.I.E.M.-S.R.L.-si-altii-impotriva-Italiei.pdf, 

opinia parțial concordantă, parțial separată a domnului judecător Pinto de Albuquerque, paragraf. 23 
28 https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-110721%22]} 
29 Decizia nr. 239/2009 a Curții Constituționale Italiene (n.n.). 
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punizione e maturi un diritto all’oblio in capo all’autore di esso)30. În caz contrar, 

valoarea securității juridice și cea a previzibilității, inerente principiului legalității, 

și, prin urmare, cea a principiului însuși, ar fi sacrificate pe altarul eficienței 

sistemului judiciar”. 

În aceste condiții, în cazul în care o infracțiune este prescrisă, motivele 
exercitării acțiunii penale nu mai prevalează și finalitatea sancțiunii penale nu mai 
subzistă. A declara că o infracțiune penală s-a prescris implică tocmai sacrificarea 
luptei împotriva impunității. Dacă scopul luptei împotriva impunității ar prevala, 
nicio infracțiune nu s-ar mai prescrie. Acesta este elementul central al hotărârii 
Varvara împotriva Italiei, „dreptul de a fi uitat” (diritto all’oblio)31, care este astfel 
obliterat de Curtea Constituțională (a Italiei n.n.). 

Cerința existenței unei „hotărâri de condamnare” impusă de hotărârea 
Varvara32 este simpla consecință logică a cerinței existenței unor termene de 
prescripție. Nu trebuie să existe nicio pedeapsă fără o declarare oficială a 
vinovăției, pentru că nu poate exista o astfel de declarare după prescrierea 
infracțiunii. Cu alte cuvinte, elementul central al faimosului punct 72 din hotărârea 
Varvara constă în recunoașterea faptului că prescrierea nu constituie o condamnare 
materială (la prescrizione non è una sostanziale condanna). 

Deși hotărârea Sud Fondi33 a consacrat principiul nulla poena sine culpa, 
hotărârea Varvara a recunoscut prescripția ca fiind parte integrantă a principiului 
legalității. Prin urmare, art. 7 exclude impunerea unei confiscări (care este o 
„pedeapsă” potrivit dreptului convențional, astfel cum a fost interpretat de Curte, și 
potrivit dreptului constituțional italian, astfel cum a fost interpretat de Curtea 
Constituțională (a Italiei, n.n.) în cazul unei infracțiuni prescrise, întrucât 
prescrizione are semnificația unei garanții materiale, și nu un simplu sens 
procedural, atât în Convenție, cât și în dreptul național34.  

 
30 Această elegantă formulare din decizia nr. 24/2017 a Curții Constituționale contrazice din 

punct de vedere literal, logic și axiologic următoarea frază, care poate fi lecturată în decizia nr. 
49/2015 a Curții Constituționale: „Nell’ordinamento giuridico italiano la sentenza che accerta la 
prescrizione di un reato non denuncia alcuna incompatibilità logica o giuridica con un pieno 
accertamento di responsabilità.” Aceste două fraze nu pot fi ambele adevărate. Una dintre acestea 
este în mod obligatoriu eronată, și autorul acestei opinii consideră că Curtea Constituțională (italiană, 
n.n.) avea dreptate în decizia nr. 24/2017, însă nu și în decizia nr. 49/2015. 

31 https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%221
7475/09%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-128094%22]} 

32 Paragraf 72:  În speță, pedeapsa penală aplicată reclamantului, în ciuda faptului că 
infracțiunea a fost prescrisă și răspunderea penală a acestuia nu a fost stabilită printr-un verdict cu 
privire la vinovăția sa, este incompatibilă cu principiul că numai legea poate defini o infracțiune și 
prescrie o pedeapsă, pe care Curtea a clarificat-o recent și care face parte integrantă din principiul 
legalității enunțat la articolul 7 din Convenție. În consecință, pedeapsa în cauză nu este prevăzută de 
lege în sensul articolului 7 din Convenție și este arbitrară. 

33 https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-110721%22]} 
34Cu privire la natura prescripției în materie penală în dreptul convențional, a se vedea opinia 

separată anexată la hotărârea Mocanu și alții împotriva României (MC), nr. 10865/09 și alte 2 cereri, 
CEDO 2014 (extrase), și în cauza Matytsina împotriva Rusiei, nr. 58428/10, 27 martie 2014. Aceasta 
se îndepărtează în mod evident de concepția limitată expusă în decizia Previti împotriva Italiei (dec.), 
nr. 1845/08, 12 februarie 2013. 
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Declararea „materială” a răspunderii amintește de verdictul à moitié acquitté 
(pe jumătate achitat), care era practicat în Evul Mediu, în care, deși acuzații 

fuseseră achitați, o anumită vinovăție era dovedită pe baza unor probe și părțile în 
cauză erau într-o anumită măsură sancționate. În opinia judecătorului Pinto de 

Albuquerque, situația unei persoane care beneficiază de o declarare a prescrierii 
(prescrizione), dar care face totuși obiectul unui ordin de confiscare pe baza unei 

declarații care indică că faptele sunt dovedite și că vinovăția este stabilită este 
foarte similară cu cea a persoanelor care erau înainte verdict à moitié acquittées (pe 

jumătate achitate).  

Potrivit instanței europene: „instanța nu trebuie să impute inculpaților 
carențele unei politici iraționale a statului, în special ale unei politici care induce 

„efectul coroborat al unor infracțiuni complexe și al unor termene de prescripție 
relativ scurte”35. 

 
V. Situații care se pot ivi în practică 

a) Cauze pendinte. În ipoteza în care s-a comunicat un act de procedură 
inculpatului, înainte de decizia nr. 297/2018, atunci legea penală mai favorabilă 

este cuprinsă între data de 09. 08. 2018 și 30. 05. 2022 (data intrării în vigoare a 
dispozițiilor OUG nr. 71/2022, prin care s-au reinstituit cauzele de întrerupere a 

cursului termenului de prescripție). Dacă s-a comunicat un act de procedură 
inculpatului după apariția deciziei nr. 297/2018 se impune o soluție de încetare a 

procesului penal pe temeiul art. 16 alin. 1 lit. f) C.p.p. 
Cauze în care termenul general de prescripție a răspunderii penale nu s-a 

împlinit la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului  
nr. 71/2022. Dacă ulterior intrării în vigoare a OUG nr. 71/2022, organul de 

urmărire penală îi aduce la cunoștință lui X calitatea de suspect, termenul general 

de prescripție se va împlini potrivit dispozițiilor Codului penal sau începe să curgă 
un nou termen de prescripție, devenind incidente dispozițiile privind „prescripția 

specială”? Apreciem că făptuitorul beneficiază de dispozițiile aplicabile global în 
intervalul 09. 08. 2018–30. 05. 2022, legea mai favorabilă retroactivând și 

ultraactivând în același timp. 
Deciziile CCR nr. 297/2018 și nr. 358/2022 se aplică tuturor cauzelor penale 

care erau pendinte la 25 iunie 2018 (data publicării Deciziei nr. 297/2018 în 
Monitorul Oficial al României), chiar dacă, ulterior, în unele dintre ele, între timp, 

au fost pronunțate hotărâri definitive. În legătură cu aplicabilitatea deciziilor nr. 
297/2018 și nr. 358/2022 în spețele aflate pe rolul organelor judiciare Curtea 

Constituțională36 a decis: „În consecinţă, Curtea constată că, în condiţiile stabilirii 
naturii juridice a Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018 ca decizie simplă/extremă, în 

absenţa intervenţiei active a legiuitorului, obligatorie potrivit art. 147 din Constituţie, pe 
perioada cuprinsă între data publicării respectivei decizii (25 iunie 2018) şi până la 

 
35 Paragraf 260, Hotărârea GIEM și alții împotriva Italiei. 
36 Decizia nr. 358/2022, par. 73. 
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intrarea în vigoare a unui act normativ care să clarifice norma (30 mai 2022, data 
publicării OUG nr. 71/2022), prin reglementarea expresă a cazurilor apte să 

întrerupă cursul termenului prescripţiei răspunderii penale, fondul activ al 
legislaţiei nu conţine vreun caz care să permită întreruperea cursului prescripţiei 

răspunderii penale. Curtea constată că o astfel de consecinţă este rezultatul 
nerespectării de către legiuitor a obligaţiilor ce îi revin potrivit Legii fundamentale 

şi a pasivităţii sale, chiar şi în ciuda faptului că deciziile Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie semnalau încă din anul 2019 practica neunitară rezultată din lipsa 

intervenţiei legislative. De asemenea, Curtea subliniază că raţiunea care a stat la 

baza pronunţării Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018 nu a fost înlăturarea 
termenelor de prescripţie a răspunderii penale sau înlăturarea instituţiei întreruperii 

cursului acestor termene, ci alinierea dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal 
la exigenţele constituţionale. Astfel, Curtea observă că termenele de prescripţie 

generală reglementate de dispoziţiile art. 154 din Codul penal nu sunt afectate de 
deciziile Curţii Constituţionale”. 

Față de situația că, în perioada 25 iunie 2018–30 mai 2022 (data reintroducerii 

cauzelor de întrerupere prin OUG nr. 71/2022), legea penală în vigoare – „fondul 

activ al legislaţiei” – „nu conţine vreun caz care să permită întreruperea cursului 

prescripţiei răspunderii penale”, înseamnă că întreruperea cursului prescripției penale 

nu a funcționat în toată această perioadă și nici anterior, în virtutea regulii mitior 

lex, deciziile CCR fiind izvoare de drept penal. 

b) Aplicabilitatea deciziilor CCR nr. 297/2018 și nr. 358/2022 în cauzele 

soluționate definitiv. În cazul cauzelor soluționate definitiv după publicarea în 

Monitorul Oficial a Deciziei CCR nr. 297/2018 având în vedere că soluționarea 

cauzei a avut loc după dispariția din fondul activ al legislaţiei a cauzelor de 

întrerupere a cursului prescripţiei răspunderii penale, înseamnă că sunt incidente 

dispozițiile art. 426 lit. b) C. proc. pen., contestație în anulare, la dosar existând 

„probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal”. Potrivit par. 72 din 

Decizia nr. 358/2022: „... deşi Curtea Constituţională a făcut trimitere la vechea 

reglementare, evidenţiind reperele unui comportament constituţional pe care 

legiuitorul avea obligaţia să şi-l însuşească, aplicând cele statuate de Curte, acest 

fapt nu poate fi interpretat ca o permisiune acordată de către instanţa de 

contencios constituţional organelor judiciare de a stabili ele însele cazurile de 

întrerupere a prescripţiei răspunderii penale”. În cazul cauzelor soluționate 

definitiv înainte de publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei CCR nr. 297/2018, 

este posibilă revizuirea, art. 453 alin. 1 lit. f). 
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DREPTUL LA CONCEDIUL DE ODIHNĂ PLĂTIT  

ÎN CAZUL CUMULULUI DE FUNCȚII 
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Abstract: One of the main rights of employees is the right to paid annual leave. This leave is 
guaranteed and cannot be subject to any assignment, waiver or limitation (art. 144 of the Labor 
Code). For the period of the vacation, the person in question benefits from an allowance, which, 
mainly, is equal to the average salary rights received in the last 3 months before going on vacation 
(art. 150 of the Labor Code). The issue that needs to be clarified in this article concerns the 
obsolescence of Government Decision no. 250/1992 regarding vacation and other vacations of 
employees from the public administration, from the autonomous regions with particular specificity 
and from other budgetary units, normative act which, in the opinion of some practitioners, „prohibits 
the granting of paid vacation to employees who combine several positions” . But, as decided in 
jurisprudence, Government Decision no. 250/1992 was implicitly repealed by the entry into force of 
the Labor Code – Law no. 53/2003. Consequently, cumulative employees have the right to paid 
vacation leave, corresponding to each individual employment contract concluded. 

 
Key words: employee; employer; implied repeal; vacation leave; individual employment 

contract; combination of functions; part-time; basic function; vacation allowance; 

 
1. Cumulul de funcții – drept al salariaților 

Ca o expresie a principiului libertății muncii, art. 35 alin. 1 din Codul muncii 
prevede că „orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la același 
angajator în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul 
corespunzător pentru fiecare dintre acestea”. 

Termenul de cumul în această materie înseamă „deținerea de către o persoană 
a mai multor funcții sau atribuții remunerate în același timp”, iar funcția semnifică, 
printre altele, activitatea „pe care o prestează cineva în mod regulat și organizat 
într-o instituție în schimbul unui salariu; serviciu; slujbă; post”.1 

Din textul art. 35 alin. 1 din Codul muncii rezultă cu deplină claritate că 
legiuitorul, referindu-se la cumulul de funcții, are în vedere doar contractele 
individuale de muncă, nu și contractele civile care presupun și ele prestarea unor 
activități profesionale cum sunt, de pildă, contractele de furnizare de servicii sau 
cele de mandat etc., în baza unor contracte individuale de muncă. 

 
 Prof. univ. dr. h.c., Universitatea Ecologică București; Cercetător științific asociat, Institutul de 

Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română e-mail : alexandruticlea@yahoo.com 
1 Dicționarul Explicativ al Limbii Române (DEX), Editura Univers Enciclopedic, 2016, p. 282, 

respectiv, p. 455. 
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Ca regulă, cumulul de funcții privește toate categoriile de salariaţi, indiferent 

de natura ori calitatea angajatorilor (persoane juridice sau fizice, societăţi cu capital 

integral ori parţial de stat, regii autonome, companii sau societăţi naţionale, 

instituţii publice şi unităţi bugetare etc.), că exercită ori nu activităţi de conducere 

sau de execuţie. Important este să se desfăşoare în acelaşi timp mai multe activităţi 

profesionale. 

Textul precitat ridică mai multe probleme care necesită a fi discutate. 

Prima priveşte numărul de contracte care pot fi executate concomitent de 

acelaşi salariat. Legea nu limitează acest număr, el fiind lăsat la latitudinea părţilor 

(angajatori şi salariat). Dar, de aici nu trebuie trasă concluzia că acel număr va 

putea fi nelimitat, ci el trebuie să fie rezonabil, să presupună munca un număr de 

ore zilnic/săptămânal sau lunar care să permită refacerea forţei de muncă într-un 

timp de odihnă optim. Nu trebuie ignorat că unele contracte implicate în cumul pot 

fi cu timp parţial sau cu munca la domiciliu şi nu contracte standard, cu timp 

normal de lucru sau cu activitatea prestată la sediul angajatorului. 

A doua problemă constă în aceea de a şti dacă salariatul poate presta aceeaşi 

muncă la angajatori diferiţi fără nicio îngrădire. Apreciem că, în principiu, 

răspunsul este negativ, deoarece salariatul trebuie să-şi respecte obligaţia legală de 

fidelitate faţă de fiecare angajator de al său „în executarea atribuţiilor de serviciu” 

[art. 39 alin. (2) lit. d) din Codul muncii]. Cu alte cuvinte, el poate munci la un alt 

angajator cu condiţia să nu-l afecteze pe celălalt sau ceilalţi angajatori şi invers; să 

nu-i concureze, să nu le afecteze imaginea, să nu le ştirbească autoritatea, să nu le 

divulge secretele de fabricaţie sau se serviciu etc. 

De altfel, potrivit art. 7 pct. 2 din Codul fiscal – Legea nr. 227/20152, 

salariații care cumulează mai multe funcții sunt obligați să declare fiecărui 

angajator locul unde exercită funcția pe care o consideră de bază. În raport de 

aceasta, se stabilesc drepturile personale, se determină impozitul pe veniturile din 

salarii și asimilate salariilor, precum și contribuțiile aferente (art. 76–78). 

Cea de-a treia problemă priveşte obiectul contractelor încheiate cu acelaşi 

angajator. Cel de-al doilea contract (excepţional, poate şi al treilea etc.), trebuie să 

se refere la o altă „muncă”, la o altă activitate, nu la aceeaşi care formează obiectul 

primului contract. În caz contrar, vor fi eludate dispoziţiile imperative ale Codului 

muncii care limitează durata timpului de muncă: normală (art. 112), maximă  

(art. 114) sau parţială (art. 103). De altfel, există şi o limită a timpului de lucru;  

art. 115 alin. (2) din Codul muncii dispune că „durata zilnică a timpului de muncă 

de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore”. Rezultă din acest text 

că prin cumul, urmare a existenţei mai multor contracte (unele cu timp parţial), nu 

se pot depăşi 12 ore de muncă pe zi3. 

 
2 Publicată în M.Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015, modificata ulterior. 
3 I.T. Ştefănescu, Răspunsuri la provocări ale practicii, în RRDM nr. 8/2011, p. 29; Idem, 

Câteva aspecte controversate din Codul muncii şi Legea dialogului social, în „Dreptul” nr. 8–2012,  

p. 123. 
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Cumulul de funcţii este permis, cu unele excepţii, temporar, şi de Legea  

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice4. Conform  

art. 29 din acest act normativ, în cazuri excepţionale, posturile vacante şi temporar 

vacante aferente funcţiilor didactice de predare, funcţiilor de specialitate 

medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică pot fi 

ocupate şi prin cumul de funcţii, de personal angajat, cu respectarea prevederilor 

legale privind cumulul de funcţii şi a celor referitoare la ocuparea posturilor 

vacante. Aceste posturi care nu au putut fi ocupate prin concurs pot fi ocupate prin 

cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate şi numai în condiţiile în care 

programul funcţiei cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcţiei de bază.  

În afară de Codul muncii, și alte acte normative reglementează cumulul de 

funcții în cazul unor categorii profesionale. 

De pildă, privind personalul didactic, Legea educației naționale nr. 1/2011 

prevede:  

– cadrele didactice care sunt alese sau numite în instituţiile publice ale statului 

sau desfăşoară activităţi specifice funcţiei publice în ministere ori alte organe de 

specialitate ale statului pot desfăşura activităţi didactice [art. 288 alin. (6)]; 

– activităţile didactice care excedează o normă didactică sunt remunerate în 

regim de plată cu ora [art. 288 alin. (1)]; 

– posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu 

prioritate de personalul didactic titular al instituţiei ori de personalul didactic 

asociat, prin plata cu ora [art. 296 alin. (1)]; 

– personalul didactic poate desfăşura activităţi de predare şi cercetare în alte 

instituţii de învăţământ superior decât cea în care este titular, dar numai cu acordul 

scris al senatului universitar [art. 288 alin. (3)]. 

În această situaţie, calitatea de titular există numai în raport cu o singură 

instituţie de învăţământ superior sau cu o singură instituţie de cercetare-dezvoltare 

[art. 291 alin. (6)]. 

Rezultă că, de regulă, cumulul de norme didactice sau funcţii poate exista în 

aceeaşi instituţie, dar şi în instituţii diferite, cu limitările menţionate. 

De asemenea, trebuie avute în vedere dispozițiile Legii nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conform cărora, în cazuri 

excepționale, posturile vacante și temporar vacante aferente funcțiilor didactice de 

predare pot fi ocupate și prin cumul de funcții de personal angajat, cu respectarea 

prevederilor legale cumulului de funcții și a celor referitoare la ocuparea posturilor 

vacante, inclusiv de către persoane din aceeași unitate (art. 29). 

În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și al 

membrilor întreprinderilor familiale Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/20085 

permite cumularea calității respective cu o altă calitate, și anume: persoana fizică 

 
4 Publicată în M.Of. nr. 492 din 28 iunie 2017, modificată ulterior. 
5 Privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale şi întreprinderile familiale (publicată în M. Of. nr. 328 din 5 aprilie 2008), modificată ulterior. 



404 Concediul de odihnă plătit – cumulul de funcții 4 

autorizată poate cumula această calitate cu cea de salariat al unei terţe persoane 

care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate 

economică decât cel pe care este autorizată [art. 17 alin. (2)], însă nu poate cumula 

şi calitatea de întreprinzător persoană fizică, titular al unei întreprinderi individuale 

[art. 19 alin. (1)]. Totodată, pot angaja, în calitate de angajator, terţe persoane cu 

contract individual de muncă [art. 17 alin. (1)]. 

Asemănător ca în cazul persoanei fizice autorizate, întreprinzătorul persoană 

fizică poate cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează 

în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pe 

care şi-a organizat întreprinderea individuală [art. 25 alin. (2)]. 

La rândul lor, membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan persoane 

fizice autorizate sau titulari ai unor întreprinderi individuale. De asemenea, ei pot 

cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane, care funcţionează atât în 

acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care 

şi-au organizat întreprinderea familială [art. 28 alin. (2)]. 

Art. 35 alin. 2 din Cod instituie excepția de la regula admisibilității cumulului 

de funcții; prin lege sunt prevăzute incompatibilități, însă doar pentru cumulul unor 

funcții. Deci, nu este vorba de o inadmisibilitate generală, ci de una specială, care 

privește doar anumite funcții; mai precis, sunt prevăzute excepții de la regula în 

discuție.6 

 

2. Concediul de odihnă plătit – drept al salariaților 

Printre drepturile principale ale salariaţilor enumerate de Codul muncii, se 

află „dreptul la concediu de odihnă anual” [art. 39 alin. (1) lit. d)]. Dispoziţia este 

dezvoltată de art. 144, conform căruia „dreptul la concediu de odihnă anual plătit 

este garantat tuturor salariaţilor” [alin. (1)]. „Dreptul la concediu de odihnă anual 

nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări” [alin. (2)]. 

Acest drept se naşte odată cu încheierea contractului individual de muncă şi 

se dobândeşte, în mod normal, zi de zi, prin prestarea efectivă a muncii. Ca regulă, 

concediul de odihnă se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an 

calendaristic (pro rata temporis). Este vorba de un concediu care se acordă anual, 

dar el poate fi acordat şi anticipat7. 

Salariaţii care cumulează mai multe funcţii în temeiul unor contracte diferite 

au dreptul la concediu, corespunzător fiecărui contract. 

În conformitate cu art. 150 Codul muncii, pentru perioada concediului de 

odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu care nu poate fi mai 

mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent 

cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă 

 
6 A se vedea, pentru amănunte, A. Țiclea, Codul muncii. Legislație conexă. Comentarii. 

Jurisprudență, Ed. Universuljuridic, 2020, p. 173–177. 
7 M. Gheorghe, în I.T. Ștefănescu (coord.), Regulamentul intern. Îndrumător pentru angajatori 

și angajați., Ed. Hamangiu, București, 2018, p. 239. 
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[alin. (1)]. Ea reprezintă media zilnică a drepturilor salariale menţionate din 

ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu 

numărul de zile de concediu [alin. (2)]. 

Curtea Constituţională a observat8 că prevederile art. 150 alin. (1) şi (2) Codul 

muncii „stabilesc nivelul minim al indemnizaţiei pentru perioada concediului de 

odihnă, care nupoate fi mai mic decât valoarea totală a drepturilor salariale cuvenite 

pe perioada respectivă, calculată pe baza mediei zilnice a veniturilor, înmulţită cu 

numărul zilelor de concediu”. Textul „nu reprezintă altceva decât o concretizare a 

dispoziţiilor art. 41 alin. (2) din Constituţie, care consacră dreptul salariaţilor la 

concediul de odihnă plătit, precum și celelalte măsuri de protecţie socială a muncii, 

care se stabilesc de lege. Astfel, legiuitorul este îndreptăţit să prevadă modul de 

calcul al valorii indemnizaţiei de concediu cuvenite”. 

În mod corelativ, „indemnizaţia de concediu se calculează în funcţie de 

salariul de bază şi celelalte sporuri prevăzute de lege, nivelul minim fiind cel 

stabilit de art. 150 alin. (1) Codul muncii. Această reglementare se aplică în mod 

egal tuturor salariaţilor, fără niciun fel de privilegiu şi nicio discriminare”9. 

Art. 150 Codul muncii ridică două probleme. Prima vizează cuantumul 

indemnizaţiei de concediu: indemnizaţiile şi sporurile se includ în acest cuantum 

numai dacă au un caracter permanent. Este cazul, de exemplu, al indemnizaţiei de 

conducere şi al sporului de vechime sau de fidelitate etc. Prin urmare, o primă 

acordată ocazional, de pildă pentru o realizare la locul de muncă, nu intră în 

calculul acelei indemnizaţii. Dar, sporurile cu caracter permanent, legat de modul 

obişnuit cu care acestea sunt dobândite în ultimele 3 luni anterioare celei în care se 

efectuează concediul, intră în calculul indemnizaţiei10. Este evident că salariul de 

bază, indiferent de modul de stabilire şi acordare, nu poate avea decât un caracter 

permanent. A doua problemă vizează timpul anterior avut în vedere pentru calculul 

„mediei zilnice a drepturilor salariale”. Cele „3 luni anterioare celei în care s-a 

efectuat concediul” nu pot fi decât luni calendaristice11. De altfel, conform art. 166 

alin. (1) din Codul muncii, „salariul se plăteşte în bani cel puţin o dată pe lună”. 

Indemnizaţia în discuţie se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare 

înainte de plecarea în concediu [art. 150 alin. (3) Codul muncii].12 

Se impune să observăm că dispozițiile Codului muncii sunt conforme cu 

normele Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din  

 
8 Decizia nr. 385/2007 (publicată în M. Of. nr. 353 din 24 mai 2007). 
9 În situația în care cumulul (la același angajator) are un caracter permanent și nu ocazional, 

indemnizația de concediu trebuie să se calculeze având în vedere și drepturile salariale obținute ca 

urmare a exercitării celei de a doua funcții (cumulate). 
10 C. Ap. Craiova, s. I a civ., dec. nr. 2992/2019 (www.sintact.ro). 
11 Ș.D. Pițigoi, Discuții privind legalitatea includerii în indemnizația concediului de odihnă 

anual a celor 4 clase de salarizare succesive suplimentare acordate personalului bugetar pentru 

exercitarea activității de control financiar preventiv, în Dreptul nr. 8/2014, p. 203. 
12 A. Țiclea, A. Duțu, Jurisdicția raporturilor de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, 

Ed. Universul Juridic, 2021, p. 200–204. 
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4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru care 

„obligă statele membre să ia măsurile necesare pentru a asigura fiecărui lucrător un 

concediu anual plătit de cel puțin 4 săptămâni în condițiile de acordare prevăzute la 

nivel național. Dreptul la concediu anual plătit constituie un principiu de 

importanță deosebită a dreptului social comunitar de la care nu este permisă nicio 

derogare și pe care autoritățile naționale trebuie să-l pună în aplicare în limitele 

prescrise de directivă”.13 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a precizat că expresia „concediu anual 

plătit”, care figurează în art. 7 alin. 1 din Directiva 2003/88, are drept semnificație 
faptul că pe durata concediului anual în sensul acestei directive remunerația trebuie 
menţinută şi că, altfel spus, lucrătorul trebuie să primească remuneraţia obişnuită 
pentru această perioadă de repaus (Hotărârea din 16 martie 2006, Robinson–Steele 
şi alţii, C–131/04 şi C–257/04, Rep., p. I–2531, pct. 50, precum şi Hotărârea din  
20 ianuarie 2009, Schultz–Hoff şi alţii). 

Astfel, obiectivul cerinţei de a plăti acest concediu este acela de a pune 
lucrătorul, în timpul concediului menţionat, într-o situaţie care este, în ceea ce 
priveşte salariul, comparabilă cu perioadele de muncă.14 

 
3. Drepturi ale salariaților decurgând din încheierea și executarea 

contractelor individuale de muncă 
În art. 39 alin. 1 din Codul muncii sunt enumerate principalele drepturi ale 

salariaților decurgând din contractele individuale de muncă. Printre aceste drepturi 
se află „dreptul la salarizare pentru munca depusă” (lit. a) și „dreptul la concediul 
de odihnă plătit” (lit. c). Este evident că aceste drepturi, în cazul cumulului de 
funcții, izvorăsc din fiecare contract individual de muncă existent. În consecință, 
salariații care cumulează mai multe funcții în temeiul unor contracte diferite, au 
dreptul la concediul de odihnă plătit, corespunzător fiecărui contract. 

 
4. Abrogarea implicită a Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind 

concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, 

din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare 
Acest act normativ pare că este în vigoare. O dovadă o reprezintă faptul că prin 

Legea nr. 31/202015 a fost abrogat alin. 1 al art. 3 din hotărârea menționată care 
prevedea că salariații care îndeplinesc prin cumul, pe lângă funcția de bază, cu normă 
întreagă, o altă funcție, au dreptul la concediu de odihnă plătit numai de la unitatea în 
care au funcția de bază, eliminându-se astfel discriminarea salariaților din 
administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile 
bugetare față de salariații din mediul privat, în ceea ce privește drepturile și 
obligațiile corelative care decurg din executarea contractelor individuale de muncă.  

 
13 Curtea de Justiție a Comunităților Europene (Prima Cameră), Cauza C–124/05 Hotărârea din 

6 aprilie 2006, în „Curierul Judiciar” nr. 6/2006, p. 37. 
14 Curtea de Apel Pitești, Secția I civilă, dec. Civ. Nr. 2842/2018 (sintact.ro). 
15 Republicată în M. Of. nr. 118 din 13 iunie 1995, modificată ulterior. 
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În expunerea de motive pentru adoptarea Legii nr. 31/2020 s-a menționat că 
„se poate trage concluzia că dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 
referitoare la funcția de bază au fost abrogate implicit, de Legea nr. 53/2003, fiind 
înlocuită de instituțiile contractului individual de muncă cu normă întreagă sau a 
celui cu timp parțial. Totodată, art 106 din Legea nr. 53/2003 prevede explicit că 
salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parțial se bucură, proporțional cu 
timpul efectiv lucrat, de drepturile salariaților cu normă întreagă”. Rezultă astfel că 
și salariații din sectorul public care cumulează au dreptul la concediul de odihnă 
plătit izvorât din fiecare contract individual de muncă.16 

Dar, din păcate, abrogarea doar a art. 3 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 
250/1992 este insuficientă de vreme ce a rămas în vigoare textul alin. 3 al art. 3, 
conform căruia „salariații care cumulează la unități diferite, fracțiuni de normă care 
depășesc o normă întreagă, își aleg unitățile de la care beneficiază de concediu de 
odihnă, în așa fel încât drepturile cuvenite potrivit acestuia să nu depășească pe 
cele cuvenite salariaților încadrați cu normă întreagă”. De aceea, în unele unități 
bugetare se consideră în continuare că în cazul cumulului de funcții este posibilă 
doar acordarea unui singur concediu de odihnă plătit și nu a două sau mai multe 
corespunzător contractelor individuale de muncă încheiate.  

Este o practică de resurse umane nelegală care, desigur, nu poate fi acceptată. 
În primul rând, pentru că Hotărârea Guvernului nr. 150/1992 este căzută în 
desuetudine, în al doilea rând pentru că ea este abrogată implicit. Este căzută în 
desuetudine întrucât dată fiind schimbarea condițiilor socio-economice și juridice 
care au generat apariția sa, ea nu mai poate fi aplicată; este perimată, învechită. 
Încetând în temeiul său (ratio legis), încetează de fapt și acțiunea sa (cesante 
ratione legis, cesant lex ipsa).17 Într-adevăr, actul normativ în discuție a fost 
adoptat pentru organizarea aplicării Legii nr.6/1992 privind concediul de odihnă și 
alte concedii ale salariaților acum 30 de ani, lege abrogată expres de Codul muncii – 
Legea nr. 53/2003 (art. 281 alin. 2. pct. 7). Așa fiind, și Hotărârea Guvernului  
nr. 250/1992 este abrogată. Abrogarea, însă, nu este una expresă, directă sau 
indirectă, ci este o abrogare tacită sau implicită18 deoarece niciun alt act normativ 
nu prevede nimic în legătură cu acțiunea vechii hotărâri. 

Este o situație nefericită deoarece „într-o bună tehnică legislativă și pentru 
favorizarea transpunerii în practică a principiului legalității este de recomandat 
folosirea modalității abrogării exprese directe”.19 

Jurisprudența este în consonanță cu remarcile de mai sus. S-a reținut astfel că 
„încetarea efectelor juridice ale unui act normativ poate fi transpusă expres printr-un 
act normativ de abrogare, dar poate interveni și în mod indirect, în lipsa unui act 

 
16 În acest sens este și poziția Ministrului Muncii și Solidarității Sociale, cuprinsă în Răspunsul 

dat Academiei Române (din 29. 06. 2022), precum și în cel comunicat Institutului de Antropologie 

„Francisc J Rainer” (din 7. 07. 2022). 
17 Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Ediția a 6, Ed. C.H. Beck, 2020, p. 165. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem, p. 166. 
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de abrogare expres. Este cazul încetării efectelor juridice ale unui act de 
reglementare secundară ca urmare a abrogării temeiului primar de elaborare 
(abrogarea legii are ca efect indirect încetarea efectelor juridice ale hotărârii de 
guvern date în aplicarea sa, dacă prin norme tranzitorii nu s-a dispus altfel). 
Astfel, Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 a fost abrogată indirect prin intrarea în 
vigoare a Codului muncii, ulterior legiuitorul înțelegând să remedieze o astfel de 
discordanță prin abrogarea expresă a dispozițiilor art. 3 alin. 1 din Hotărârea 
Guvernului nr. 250/1992, care a intrat în vigoare la data de 4.04.2020”.20 

În același sens, s-a reținut că prin intrarea în vigoare a Codului muncii, 
dreptul la concediu de odihnă a fost instituit de către legiuitor ca drept garantat al 
salariaților, fără excluderi și diferențieri. Mai mult, prin alin. 2 al art. 146 din 
Codul muncii, legiuitorul a interzis posibilitatea ca acest drept să fie supus vreunei 
cesiuni, renunțări sau limitări, dând expresia de drept garantat pe care legiuitorul 
a înțeles să-l acorde concediului de odihnă. În consecință, deși Codul muncii nu 
conține un text de abrogare expresă, prin regimul juridic care i-a fost conferit 
acestui drept și ca urmare a forței juridice superioare, în ierarhia actelor 
normative, dispozițiile hotărârii de guvern încalcă prevederile legii organice 
(Codul muncii). O altă interpretare ar conduce la situația în care un drept 
garantat prin lege organică, fără limitări și distincții, să fie anulat printr o normă 
conținută printr-un act21 anterior, cu forță juridică inferioară. 

În continuarea aceleiași idei, s-a apreciat că în aplicarea principiului ierarhiei 
actelor normative, se impune a se acorda prioritate Codului muncii, care garantează 
dreptul la concediul de odihnă și pentru salariații încadrați cu timp parțial. Această 
concluzie rezultă și prin raportare la normele europene în materie – art. 7 alin. 1 din 
Directiva 2003/88/CE și Clauza 4 privind principiul nediscriminării din Directiva 
97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind acordul cadru cu privire la 
munca în/prin fracțiune de normă, care prevede: „În ceea ce privește condițiile de 
încadrare în muncă, lucrătorii cu fracțiunea de normă nu sunt tratați într-un mod mai 
puțin favorabil decât lucrătorii cu normă întreagă comparabili numai din cauză că 
primii lucrează cu fracțiune de normă, cu excepția cazului în care tratamentul 
diferențiat este justificat de motive obiective”. 

În consecință, făcând aplicarea directă a dispozițiilor Directivei 2003/88 
privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, coroborate cu 
prevederile alin. 1 al Clauzei 4 privind principiul nediscriminării din Directiva 
97/81/CE privind acordul cadru cu privire la munca pe fracțiune de normă, 
instanța a apreciat că se impune recunoașterea beneficiului concediului de odihnă 
plătit pentru fiecare contract de muncă în parte angajatului care, pe lângă funcția 
de bază, cu o normă întreagă, prestează activitatea în regim de plată cu ora/cumul 
în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial.22 

 
20 Curtea de Apel București, Secția a VIII-a pentru conflicte de muncă și asigurări sociale, 

decizia nr. 4702/2021 (sintact.ro) 
21 Curtea de Apel Craiova, secția litigii de muncă, decizia nr. 414/2022 (sintact.ro). 
22 Curtea de Apel Galați, secția litigii de muncă, decizia nr. 73/2022 (sintact.ro). 
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5. Concluzii 

Personalul contractual din administrația publică, din regiile autonome cu 

specific deosebit și din unități bugetare este supus, ca și celelalte grupuri de 

salariați, dispozițiilor Codului muncii privind concediul de odihnă plătit și în 

cazul cumulului de funcții și nu hotărârii Guvernului nr. 250 1992. Această 

hotărâre, nu doar că este căzută în desuetudine întrucât nu mai corespunde 

condițiilor sociale economice și juridice actuale, dar a și fost abrogată implicit 

sau tacit de un act normativ superior, o lege organică – Codul muncii – adoptat 

ulterior (Legea nr. 53/2003). 

Regula statornicită de acest act normativ - în consens cu normele europene – 

constă în aceea că din orice contract individual de muncă, atâta timp cât există, 

izvorăște nu numai dreptul la salariu, ci și dreptul la concediu de odihnă plătit. În 

concluzie, se impune afirmat fără nicio rezervă că salariații – indiferent de natura 

angajatorilor – care cumulează două sau mai multe funcții, au dreptul la concediu 

de odihnă, precum și la indemnizația aferentă, pentru fiecare funcție, corespunzător 

contractelor individuale de muncă încheiate. Din cumularea mai multor funcții 

decurge și cumularea concediilor de odihnă plătite. 
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APLICAREA PRINCIPIILOR RATIONE MATERIAE ȘI RATIONE LOCI ÎN 

CAUZELE CU ELEMENTE DE EXTRANEITATE ÎN FAȚA 

INSTANȚELOR FRANCEZE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

Dr. Radu STANCU 

Abstract: By its decision taken on June 23, 2022, the Administrative Court of Appeal of 
Toulouse admits the appeal filed by a Romanian university against the Ordinance issued by the 
President of the 4th Chamber of the Administrative Court of Toulouse. The Court of Appeal reaffirms 
in its decision the effects of the binding force of contracts in disputes that have extraneous elements 
and, more importantly, the priority of application and before any substantive debate of the ratione 
materiae and ratione loci principles. 
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„Rome I”; administrative law; administrative litigation; enforcement execution; exequatur; 
comparative law; 

 

Pe data de 23 iunie 2022, prima cameră a Curții administrative de apel din 
Toulouse, Franța, anulează Ordonanța din 14 ianuarie 2022 prin care Președintele celei 
de-a 4 camere a Tribunalului administrativ din Toulouse respingea cererea 
Universității Danubius din Galați având ca obiect anularea titlurilor executorii emise 
de Universitatea Jean-Jaurès din Toulouse însumând o valoare totală de 96.940,25 €1. 

Prin decizia dată, instanța de apel franceză face o readucere aminte a aplicării 
principiilor ratione materiae (I) și ratione loci (II) în spețele ce conțin elemente de 
extraneitate. 

    
I. Competența instanțelor de judecata în raport cu materia   
Dificultatea pe care a întâmpinat-o curtea de apel a fost de a ști ce lege se aplică 

litigiului supus arbitrării sale și de a vedea, pe cale de consecință, dacă este 
competentă material să tranșeze cauza dedusă judecății sale.  

În speță, o universitate de stat supusă dreptului francez punea în executare 
împotriva unei universități private încadrată de dreptul român șapte titluri executorii 
emise de agentul său contabil ca urmare a unei presupuse neexecutări a obligațiilor 

 
 Cercetător științific gr. III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, 

Academia Română; radu.stancu@email.com 
1 CAA din Toulouse, 1 camera, 23/06/2022, 22TL20780, Inédit au recueil Lebon; https://www. 

legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045962861?init=true&page=1&query=&searchField=ALL

&tab_selection=cetat. 
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ce rezultă dintr-un parteneriat între mai multe universități europene și finanțat din 
fonduri europene. 

Universitatea din Toulouse, fiind considerată o entitate publică guvernată de 
regulile de drept public, a făcut aplicare la dispozițiile articolului L. 252 A din 
livretul Procedurilor fiscale franceze pentru ca agentul său contabil să emită acte de 
recuperare a creanțelor ce au valoare de titluri executorii fără a mai face apel la alte 
formalități judiciare2. 

Respectivele titluri au fost notificate prin executor judecătoresc francez 
(„Huissier de justice”) universității din Galați. 

Contra acestui act judiciar, universitatea româna face opoziție la executare în 
fața Tribunalului Administrativ din Toulouse. În acțiunea formulată, și înainte de 
orice dezbatere pe fond, Universitatea Danubius a invocat mai multe excepții de 
procedură, printre care aplicarea dreptului românesc ca lege ce guvernează 
executarea parteneriatului. 

Mai precis, potrivit dispozițiilor articolului 13 din Parteneriatul încheiat între 
cele două universități, legea aplicabilă acordului este legea română.  

Totuși, instanța de fond franceză s-a considerat competentă să judece cauza și 
a respins cererea formulată de universitatea din România ca fiind tardivă. 

La această decizie de fond se face apel în fața Curții administrative de apel din 
Toulouse. Prin hotărârea luată pe 23 iunie 2022, Curtea confirmă voința părților 
exprimată în parteneriatul de colaborare, respectiv acordul dat în privința alegerii 
dreptului românesc ca fiind cel aplicabil executării parteneriatului. 

Astfel, instanța de apel anulează Ordonanța dată de Președintele Tribunalului 
Administrativ din Toulouse. 

Din punct de vedere practic, în mod evident, alegerea dreptului care va guverna 
litigiul este făcut în funcție de interesele părților. În cazul de față, interesul 
universității franceze era de a aplica dreptul francez căci, după cum am văzut, printr-un 
simplu act al contabilului, creanța reclamată se punea în executare silită după 
trecerea unei perioade de timp prevăzută în notificarea executorului judecătoresc. 

Mai mult, potrivit articolului 635 din Codul de procedură român, titlurile 
executorii emise în Franța ar fi putut să fie executorii de drept fără a mai fi nevoie 
de o altă formalitate judiciară în prealabil3. 

De partea cealaltă, universitatea română avea tot interesul să se constate 
aplicarea regulilor de drept român pentru a evita astfel o executare directă, fără 
niciun filtru prealabil, a sumei pretinse de adversa sa. 

Prin recunoașterea aplicării dreptului național, presupusa creanțieră este 
obligată să-și valideze pretențiile prin aplicarea regulilor juridice române relative la 

 
2 Art. L252 A du Livret des procédures fiscales : „Constituent des titres exécutoires les arrêtés, 

états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités 
territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement 
des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir”. 

3 Art. 636 din Codul de procedura român: „Titlurile executorii europene cu privire la care 
dreptul Uniunii Europene nu cere recunoașterea prealabilă în statul membru în care se va face 
executarea sunt executorii de drept, fără nicio altă formalitate prealabilă ”. 
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angajarea răspunderii contractuale. În concret, facturile emise de agentul contabil 
francez vor trebui să fie înlocuite cu o nouă construcție intelectuală ce demonstrează 
existența unui prejudiciu cauzat de către universitatea română prin neexecutarea sau 
executarea în parte a obligațiilor stipulate în parteneriat4. 

Substratul pe care îl prezintă speța rezidă în interpretarea voinței pe care o au 
părțile în a determina legea aplicabilă convențiilor atunci când cocontractanții sunt 
resortisanți a două state diferite membre ale Uniunii Europene („U.E.”) sau chiar atunci 
când unul dintre aceștia este resortisant al unui stat U.E. iar celălalt al unui stat terț. 

Este știut de o manieră generala că în aceste două cazuri își găsesc aplicarea 
dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului european și al 
Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale5, 
numit și „Roma I”. 

Sfera de aplicare a regulamentului este foarte largă, avânt efecte inclusiv 
asupra contractelor naționale ce conțin doar ca element de extraneitate alegerea unei 
legi străine de către părți ce au ca origine aceeași țară. 

Libertatea de a determina conținutul contractului și de a alege astfel dreptul 
aplicabil convențiilor dintre părți este prevăzută atât în legislația franceză6, cât și în 
cea română7. 

Așadar, există posibilitatea lăsată părților unei convenții să desemneze ca lege 
aplicabilă contractului dintre acestea o lege care nu are nicio legătură obiectivă cu 
situația părților sau cu obiectul contractului. Ba mai mult, se poate opta pentru o lege 
ce aparține unui stat din afara Uniunii Europene. 

Această largă sferă de libertate dată subiectelor de drept este datorată faptului 
că legea autonomiei de voință a părților este manifestarea expresiei explicite a 
interesului lor comun.  

În concluzie, prin ceea ce se numește în practica „law shopping”8, părțile pot 
desemna o lege aplicabilă contractului lor chiar dacă aceasta nu are nicio legătură 
directă cu situația părților.  

De menționat totuși că această autonomie de voință în a alege norma de drept 
aplicabilă înțelegerii dintre părți nu trebuie să permită acestora să se sustragă bunelor 
moravuri și ordinii publice. Totodată, prin clauzele stipulate în contract, părțile nu 
pot înlătura normele obligatorii ce au un caracter general și pe cale de consecință o 
aplicare în toate tipurile de contracte indiferent de voința părților semnatare.  

 
4 Art. 1350 din Codul civil român: „Orice persoană trebuie să își execute obligațiile pe care le-a 

contractat. 
Atunci când, fără justificare, nu își îndeplinește această îndatorire, ea este răspunzătoare de 

prejudiciul cauzat celeilalte părți şi este obligată să repare acest prejudiciu, în condițiile legii. 
Dacă prin lege nu se prevede altfel, niciuna dintre părți nu poate înlătura aplicarea regulilor 

răspunderii contractuale pentru a opta în favoarea altor reguli care i-ar fi mai favorabile.” 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0593&from=FR 
6 Art. 1102 din Codul civil francez : „Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de 

choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. 
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.” 
7 Art. 1169 din Codul civil român: „Părțile sunt libere să încheie orice contracte şi să determine 

conținutul acestora, în limitele impuse de lege, de ordinea publică şi de bunele moravuri”. 
8 „Cumpărături de lege” – traducere liberă a autorului. 
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Curtea administrativă de apel din Toulouse a procedat la a verifica înainte de 
toate voința celor doua universități de a alege ca lege aplicabilă dreptul român ca, 
mai apoi, să confirme lipsa conflictului dintre ordinea publică, caracterizată în norma 
franceză, și clauza relativă dreptului aplicabil din protocolul semnat de universități.  

După stabilirea regulilor de drept după care se va tranșa litigiul, instanța de 
apel a trebuit să verifice dacă este competentă teritorial să judece cauza. 

 
II. Determinarea competenței teritoriale în cauzele cu elemente de 

extraneitate 
Odată determinată legea aplicabilă, în orice cauză ce comportă elemente de 

extraneitate (și nu doar) se caută aflarea cărei instanțe îi revine sarcina să judece dosarul. 
Ca regulă generală, atât în Franța, cât și în România, competența ratione loci 

a jurisdicțiilor civile este locul unde își are domiciliul pârâtul9.  
În cazul jurisdicțiilor administrative, competența teritorială este determinată de 

normele de procedură speciale diferite în comparație cu cele civile. Astfel, Codul 
francez de justiție administrativa prevede la articolul R.312-1 că tribunalul 
administrativ teritorial competent este acela în resortul căruia își are sediul 
autoritatea care a luat decizia atacată10. În România, Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, consolidată în 2022, dispune la alineatul 3 de la articolul 10 
că cererea reclamanților privați este soluționată de instanțele unde își au domiciliul 
sau sediul social11. În situația în care reclamantul este o autoritate publică, instituție 
publică sau asimilată acesteia, atunci cererea se înaintează instanței de la domiciliul 
sau sediul pârâtului. 

Considerând aplicabil dreptul francez, în mod automat, Tribunalul 
administrativ din Toulouse s-a considerat competent să judece opoziția la executare 
făcută de universitatea română.  

 
9 Art. 42 din Codul de procedură civilă francez: „La juridiction territorialement compétente est, 

sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le 
demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni 
domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de 
son choix s'il demeure à l'étranger”. 

Art. 107 din Codul de procedura civila român: „(1) Cererea de chemare în judecată se introduce 
la instanţa în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul pârâtul, dacă legea nu prevede altfel. 

(2) Instanţa rămâne competentă să judece procesul chiar dacă, ulterior sesizării, pârâtul îşi 
schimbă domiciliul sau sediul.” 

10 Art. R.312-1 du Code de justice administrative: „Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par 
les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif 
territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en 
vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé 
par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège 
la première des autorités dénommées dans cet acte. 

Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal 
administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet 
du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente”. 

11 Art. 10, al. 2 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004: „Reclamantul persoană 
fizică sau juridică de drept privat se adresează exclusiv instanţei de la domiciliul sau sediul său. 
Reclamantul autoritate publică, instituţie publică sau asimilată acestora se adresează exclusiv 
instanţei de la domiciliul sau sediul pârâtului.” 
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Trebuie precizat că, teoretic, în momentul atacării actului de executare a titlurilor 
emise de agentul contabil al universității franceze și notificat prin executor 
judecătoresc francez, universitatea română avea, din perspectiva noastră, următoarele 
posibilități: fie să atace titlurile de executare în fața instanței române competente, fie 
să le conteste direct în fața instanței franceze competente, ori să înceapă acțiuni pe 
ambele fronturi, francez și român, creând astfel un real conflict de competență. 

În prima ipoteză, pe lângă achitarea taxei de timbru aferente de către 
universitatea din România, contestarea titlurilor de executare în fața instanței 
naționale ar fi însemnat o deschidere a dezbaterilor pe fond și, implicit, o justificare 
a executării cu buna credință a obligațiilor ce decurg din parteneriatul cu 
universitatea din Franța, căci actori incumbit probatio.  

Or, buna credință se prezumă până la proba contrară ce trebuie făcută de către 
partea care se consideră prejudiciată, respectiv universitatea din Toulouse. 

Apoi, a doua situație este cea aleasă de universitatea din Galați care a preferat 
să angajeze acțiunea contestatară înaintea tribunalului administrativ din Franța, și 
anume de la locul sediului autorității emitente a titlului, respectiv din Toulouse.  

Profitând de elementele de extraneitate, universitatea română a încercat, prin 
ridicarea in limine litis a excepțiilor de competență materială și teritorială, nu doar 
să transfere judecarea cazului în România, dar și aplicarea dreptului român. Astfel, 
ambele părți se regăsesc într-o poziție de egalitate de arme în fața unei instanțe de 
judecată neutre ce garantează dreptul la un proces echitabil. 

Desigur că, prin admiterea excepțiilor, universitatea franceza trebuie să 
deschidă o nouă procedură în România și, potrivit dispozițiilor regulilor de drept 
române, este obligată prin reprezentanții săi aleși să demonstreze atât culpa părții 
adverse, cât și prejudiciul suferit. O atare cale judiciară fiind mult mai complexă și 
anevoioasă decât satisfacerea creanței prin dispoziții unilaterale de emitere de acte 
ce au calitatea de titluri executorii.  

O a treia variată procedurală ar fi fost crearea unui conflict concret de 
competență între instanțele din România și din Franța. În concret, universitatea 
română ar fi făcut opoziție titlurilor executorii prin proceduri contencioase 
concomitente și paralele înaintea instanțelor din Toulouse și Galați. 

Într-o astfel de situație, ambele jurisdicții ar fi suspendat judecarea fondului 
până la soluționarea excepției de competență teritorială. 

Fără a dori să reluăm analiza făcută în prima parte, o arbitrare a cestei probleme 
tehnice s-ar fi făcut în funcție de voința celor două universități, exprimată în 
parteneriatul lor. 

În acest sens, instanța de apel ar fi constatat, în urma judecării atacului formulat 
împotriva ordonanței date pe fond, că, prin acordul lor, părțile au decis ca legea 
aplicabilă este dreptul român. Totodată, din interpretarea articolului 14 din același 
protocol reiese faptul că instanța competentă să judece este cea care rezulta din 
dispozițiile legii aplicabile, respectiv instanțele competente din România. 

Această soluție a fost și cea adoptată de Curtea administrativa de apel din 

Toulouse care și-a motivat decizia afirmând că: 
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 „(...) Articolul 13 din acordul de parteneriat prevede că: „Legea aplicabilă 
prezentului acord este legea română (...)”, iar în temeiul articolului 14 din același 
acord, litigiile care nu pot fi soluționate prin negocieri se „soluționează de către 
instanțele judecătorești competente, în conformitate cu prevederile legale aplicabile”. 

Din aceste prevederi rezultă că acordul de parteneriat este guvernat de legea 
română și că litigiile privind aplicarea acestuia sunt soluționate de instanțele 
române competente. 

Din investigație, rezultă că litigiul financiar dintre Universitatea Danubius din 
Galați și Universitatea din Toulouse Jean-Jaurès se referă la executarea contractului 
de parteneriat. În consecință, aceasta trebuie să fie decisă de instanțele române. 

Se impune, așadar, anularea ordonanței din 14 ianuarie 2022 prin care instanța 
de contencios administrativ Toulouse s-a recunoscut competentă să judece cererea 
Universității Danubius din Galați și, pronunțând în evocare, respingerea acestei 
cereri ca fiind adusă în fața unei instanțe care nu are competență să o judece.” 

Se poate concluziona că în situația unui conflict de competențe între jurisdicții 
din state diferite, judecătorii ar fi căutat înainte de toate dacă părțile și-au exprimat 
voința în acest sens și și-ar fi derogat competența în favoarea instanței alese 
neechivoc de contractanți. 

Putem să ne întrebăm totuși care ar fi fost deznodământul dacă Curtea 
administrativă de apel din Toulouse ar fi respins apelul formulat și ar fi confirmat 
astfel hotărârea dată pe fond.  

Evident că ar mai fi existat o cale de recurs în fața Consiliului de Stat („Conseil 
d’État”), invocând o eroare de procedură făcută de instanța de apel. Ne vom opri aici 
însă în dezvoltarea acestui punct, procedura în fata Consiliului de Stat din Franța 
fiind una particulară, ce necesită o analiza individuală. 

Revenind, totuși, la supoziția de mai sus, într-o asemenea situație, executorul 
judecătoresc francez ar fi putut pune nemijlocit în executare silită hotărârea rămasă 
definitivă dată de o instanța străină pe teritoriul național român ?  

Mai mult, se poate pune întrebarea competenței executorului străin de a urmări 
o creanță și a o executa într-o altă țară. Are acesta o competență transnațională? Dar 
dacă creanțierul străin face apel la un executor român, există opreliști la a pune în 
executare hotărârea dată de o instanța din afara țării ? 

Cu siguranță putem răspunde că o hotărâre dată de o instanță a unui stat străin 
poate fi pusă în aplicare în România prin obținerea titlului exequatur12. În lumina 
dispozițiilor Codului de procedură civil român, înțelegem prin „exequatur” acea 
procedură judecătorească dintr-un stat prin care se acordă autoritate de lucru judecat 
unei hotărâri luate de o instanță de judecată într-un alt stat.  

 
12 Prin „exequatur” înțelegem procedura judecătorească dintr-un stat prin care se acordă autoritate 

de lucru judecat unei hotărâri luate de o instanță de judecata dintr-un alt stat; Art. 1102 din Codul de 
procedura civila: „Hotărârile străine care nu sunt aduse la îndeplinire de bunăvoie de către cei obligați a 
le executa pot fi puse în executare pe teritoriul României, pe baza încuviințării date, la cererea persoanei 
interesate, de către tribunalul în circumscripția căruia urmează să se efectueze executarea. 

Hotărârile străine prin care s-au luat măsuri asigurătorii şi cele date cu executare provizorie 
nu pot fi puse în executare pe teritoriul României.” 
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Prin raportarea la dispozițiile procedurale de mai sus, oare dacă universitatea 

franceză ar fi antamat procedurile în România în vederea echivalării actelor emise de 

contabilul său, acte învestite cu forță executorie, ar fi reușit sa obțină titlu exequatur? 

Oprindu-ne aici cu analiza juridică contrafactuală, ne rezumăm a conchide că 

specificitatea dreptului administrativ francez raportat la dispozițiile codului 

administrativ român și legii române speciale privind contenciosul administrativ 

deschide o cutie a Pandorei. 

Considerând că este necesar un studiu amplu al analizei modului în care un act 

al unei autorități publice străine ce are valoare de titlu executoriu poate fi pus în 

executare într-o altă țară prin prisma dreptului public și în lumina dreptului Uniunii 

Europene, vom rezuma în următoarele rânduri opiniile juridice ce se pot degaja din 

jurisprudența citată în articol. 

Înainte de toate, se poate concluziona că, în practică, cauzele ce comportă 

elemente de extraneitate sunt complexe. Jurisprudența instanțelor de fond și de apel 

evocată în prezentul material este un exemplu grăitor în acest sens. 

Se poate constata, așadar, că fructificarea prerogativelor acordate Președintelui 

tribunalului administrativ de codul de justiție administrativă francez în scopul 

tranșării cererii în procedura accelerata este o sabie cu două tăișuri. 

Rezerva pe care trebuie să o manifeste orice practician în special atunci când 

este în prezența situațiilor juridice ce pun în dezbatere mai multe drepturi naționale 

este reamintită indirect de Curtea administrativă de apel. 

Ca o regulă generală ce o putem degaja din această decizie este aceea că înainte 

de orice dezbatere pe fond și luare a unei hotărâri trebuie știut dreptul care se aplică 

cauzei ca, mai apoi, să se poată determina competența instanței care va judeca litigiul. 

Apoi, interpretarea voinței părților prin raportarea la obiectul cauzei supuse 

judecății este o altă cheie ce ajută la manifestarea adevărului judiciar. 

Chiar și cu bune cunoștințe juridice în dreptul internațional privat, a crede că 

răspunsul la întrebarea legată de competențele ratione materiae și ratione loci sunt 

lipsite de orice dificultate, iar că răspunsul ar fi simplu, evident, este o greșeală 

manifestă. 

Drumul care duce la stabilirea competenței materiale și teritoriale a unei 

instanțe, traversând dispozițiile Codului civil și Codului de procedură civilă, este 

presărat cu capcane pe care doar o analiză fină și meticuloasă le poate preîntâmpina 

și depăși.  
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Viața științifică 

STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 11 (67), nr. 3, p. 419–42, Bucureşti, iulie–septembrie, 2022 

CENTENAR CONSTITUȚIONAL: 1923–2023.  TRADIȚIA 

CONSTITUȚIONALĂ ȘI PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII 

CONSTITUȚIONALISMULUI ÎN ROMÂNIA.  

CICLU DE CONFERINȚE CONSACRATE ANIVERSĂRII 

CENTENARULUI CONSTITUȚIEI DIN 29 MARTIE 1923 

La 29 martie 2023 se vor împlini 100 de ani de la promulgarea și intrarea în 

vigoare a Constituției României Mari, document politico-juridic de excepțională 

importanță și moment istoric de referință al istoriei naționale, cu rol major în 

impunerea și definirea constituționalismului românesc. 

Inspirat de modelul celor 23 de prelegeri publice organizate de Institutul Social 

Român (ISR) în cadrul dezbaterilor privind elaborarea legii fundamentale de acum 

un secol (18 decembrie 1921– 4 iunie 1922), cuprinse și publicate în volumul Noua 

Constituție a României (f.a., Tiparul Cultura Națională, București), Institutul de 

Cercetări Juridice Acad. „Andrei Rădulescu” al Academiei Române (ICJ) a inițiat 

un ciclu de conferințe destinate să aprofundeze și să releve, prin tematica lor, tradiția 

și semnificațiile dezvoltării constituționale a României și să încerce să surprindă și 

prefigureze orizonturile dezvoltării ei, a constituționalismului propriu în deplinătatea 

dimensiunilor sale. Întocmai precum în urmă cu 100 de ani, țara noastră este 

angrenată în prezent în procesul de reconfigurare a ordinii europene şi globale a cărui 

amploare e comparabilă celei intervenite în urma Primului Război Mondial, 

stimulând elitele spiritualității naționale de acum, precum cea de atunci, să îşi 

coordoneze reflecțiile într-un efort colectiv de aprofundare intelectuală a bazelor 

constituționale de evoluție a statalității românești. 

 
1. În urmă cu un secol, prioritară era desăvârșirea unui nou așezământ statal 

unitar național pentru România reîntregită ale cărui „bolți să fie întreținute cu măreție 
de coloane juridice solide și impunătoare” și, în consecință, prin inițiativa sa, ISR 
urmărea „cercetarea științifică a celor mai esențiale elemente ale constituției 
viitoare” pe baza unei unități conferite înainte de toate de „căutarea pură și pasională 
a adevărului” în vederea oferirii unui „stimulent de gândire și discuție”. Așa cum 
preciza profesorul Dimitrie Gusti în Cuvântul de deschidere a ciclului de conferințe, 
principalele preocupări programatice ale organizării marii dezbateri naționale astfel 
desfășurate au vizat, pe de o parte, subiectele puse în dezbatere, iar, pe de altă parte, 
personalitatea și așteptările din partea vorbitorilor. Referitor la prima perspectivă, 
locul central l-a ocupat conceptul-valoare identitară de stat național, „unul din 
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puținele bunuri pozitive câștigate de pe urma uriașului război mondial”, ca 
personificare juridică și politică a națiunii. Apoi, se considera, în consecință, că o 
constituție nu poate fi împrumutată și nici a constitui opera unui legislator inspirat 
„căci nu are a crea și inventa nimic, ci numai de a formula politic și juridic, în mod 
solemn, psihologia socială, starea economică, dezideratele dreptății sociale și 
aspirațiile etice ale națiunii”. Iar dacă constituția era considerată pentru un stat ceea 
ce e conștiința pentru „sufletul omenesc”, atunci, în ipostaza sa aferentă timpului, 
legea fundamentală devenea „însăși conștiința națională codificată, adică mai mult 
decât o formulare tehnică juridică a totalității normelor aplicate la funcționarea 
puterilor publice”. Așadar, în viziunea efortului intelectual întruchipat de inițiativa 
ISR se impunea o codificare constituțională aferentă revizuirii ce purta asupra 
valorificării tradițiilor proprii, luarea în considerație a elementelor de drept 
comparat, a experienței sociale a timpului și, mai ales, a „individualității națiunii, 
condițiilor ei speciale de viață și proprii numai ei”. Drept urmare, obiectivul asumat, 
anunțat și țintit acum un secol a fost acela de a analiza 23 aspecte ale, pe atunci, 
viitoarei constituții „având-se în vedere în primul rând că este vorba despre o 
constituție a națiunii române, făcându-se însă continuu comparațiile trebuincioase cu 
spiritul constituțiilor contemporane, adică neuitând că România întregită va trăi într-o 
nouă constelație socială și politică a Europei, cu care va trebui să fie solidară”. 
Referitor la diversitatea opiniilor urmărite, faptul că viitoarea constituție trebuia să 
oglindească conștiința națională, că preconizatul edificiu constituțional urma să 
găzduiască „cu spirit larg de toleranță toate părerile și toate tendințele sociale și 
politice”, „intenționat s-a făcut apel la reprezentanții părerilor celor mai deosebite 
dintre ele, pentru a da programului prelegerilor o cât mai mare elasticitate”. Simpla 
lecturare, deopotrivă a temelor abordate, succesiunii prezentărilor și numelor celor 
care le-au susținut e edificatoare: introducerea generală circumscrisă adevărului că 
„prezentul însumează un trecut și are răspunderea sa față de un viitor” a aparținut 
marelui istoric N. Iorga prin Istoricul Constituției Românești, perspectivă completată 
în sens comparativ prin contribuțiile lui Emil Miclescu (consilier la Înalta Curte de 
Casație) referitoare la Sistemul constituțional anglo-saxon și G. Grigorovici privind 
Constituția sovietică și constituția democratică; lucrările „principiale” au vizat 
Nevoile statului modern și Constituția României (Vintilă I. Brătianu, ministru de 
finanțe în funcție), Principiile Constituției noi (Romul Boilă, profesor universitar, 
Cluj) și Abuzurile de autoritate și garanțiile cetățenești (Grigore Iunian, fost 
deputat); conferințele privitoare propriu-zis la organizarea puterilor statului: Puterea 
și responsabilitatea guvernamentală (prof. univ. C.C. Dissescu, președintele 
Comisiei pentru reforma Constituției), Puterea legiuitoare (prof. Mircea Djuvara, 
deputat), Reforma Parlamentului (Virgil Madgearu, profesor universitar, deputat), 
Drepturile femeii în Constituția viitoare (Calypso C. Botez, președinta Consiliului 
de conducere a femeilor române), Dreptul de vot și reprezentarea minorităților  
(D. Xenopol, doctor în drept, avocat), Consiliul de Stat cu atribuții legislative  
(Cesar Partheniu, profesor universitar), Puterea judecătorească (Andrei Rădulescu, 
profesor universitar, membru al Academiei Române), Viitoarea organizare 
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administrativă a României (Anibal Teodorescu, profesor universitar); în fine, un 
capitol reprezentativ l-au constituit intervențiile asupra așa-ziselor probleme 
speciale, prin care devenea „mai vădit spiritul unei constituții moderne în deosebire 
de constituțiile vechi”: Libertatea presei și organizarea ei în viitoarea noastră 
Constituție (I. Ionescu-Dolj, consilier la Înalta Curtea de Casație), Presa în viitoarea 
Constituție (Constantin Bacalbașa, președintele Sindicatului Ziariștilor), Concepțiile 
actuale ale proprietății (magistrat Al. Costin), Bazele constituționale ale organizării 
financiare (Paul Grecianu, fost deputat), Politica economică de stat și Constituţia 
(Mihail Manoilescu), Învățământul în viitoarea Constituție (I. Nistor, ministru de 
stat), Organizarea bisericească în Constituție (R. Cândea, profesor universitar, 
Cernăuți), Munca în Constituție (M. Sanielevici) și Individ, Societate și Stat în 
constituția viitoare (Dimitrie Gusti, profesor universitar, București). Dacă în 
Cuvântul de deschidere preciza scopul urmărit de ISR și considerațiile privitoare la 
subiectele prelegerilor și la vorbitori, în ultima prelegere, care încheia ciclul de 
conferințe (și volumul), D. Gusti sintetiza conținutul dezbaterilor, sublinia 
însemnătatea practică a discuțiilor politico-juridice teoretice și desprindea o serie de 
concluzii referitoare la posibile elemente ale viitoarei constituții. 

În precizările sale asupra demersului, coordonatorul proiectului mai menționa 
că „Ar fi trebuit ca acest volum să cuprindă și prelegerea dlui Iuliu Maniu. D-sa a 
fost împiedicat, din cauză de boală, să o țină, rămânând să dezvolte importanta 
problemă a minorităților, la anul, în noul ciclu de prelegeri organizate de Institutul 
Social Român”. Evenimentele, în frunte cu cele aferente procesului politic de 
elaborare și adoptare a Constituției din 29 martie 1923, cu tensiunile și conflictele 
manifestate între partidele politice pe această temă, au zădărnicit, deopotrivă, 
continuarea dezbaterilor științifice și publicarea rezultatelor lor. Multe din ideile 
astfel exprimate și dezbătute au pătruns și s-au exprimat în textul legii fundamentale 
din 1923 care a turnat definitiv tiparul constituționalismului românesc, stabilind 
repere constante ale dezvoltării sale, prezente și astăzi în domeniul de referință. În 
opinia contemporanilor, dezbaterile organizate de ISR au contribuit la clarificarea 
deplină a „conștiinței constituționalității”, a „vieții de stat constituționale”, împlinind 
în acest mod toate condițiile politice și de drept necesare trecerii la alcătuirea unei 
Constituții unitare care să desăvârșească organizarea statului român întregit. 

Toate aceste considerații rămân și pentru astăzi repere esențiale și constituie o 
moștenire – deopotrivă ideatică și metodologică – asumată ca atare și de inițiativa de față. 

 
2. La circa 160 de ani de la inițierea sa, prin programul constitutiv din perioada 

Convenției de la Paris (1858) și primei Constituții din 1866, la 100 de ani de la 
definitivarea tiparului propriu prin legea fundamentală din 1923 și „reinventarea sa” 
în urmă cu peste 30 de ani prin Constituția din 8 decembrie 1991 constituționalismul 
românesc invită la analize pertinente și reflecții aprofundate. Prin întreprinderea 
acestui proiect, ICJ și-a propus, în deplin consens cu misiunea sa fondatoare, să 
desfășoare un act prin excelență și exclusiv de cercetare științifică și reflecție 
academică ale cărui rezultate să profite interesului public și progresului juridic. 
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Obiectivul demersului propriu-zis îl reprezintă în primul rând surprinderea și analiza 
apariției, evoluției și manifestărilor constituționalismului ca fenomen juridico-
constituțional complex, modernizator și europenizator în România, în consonanță 
deplină cu mersul istoriei europene și internaționale în materie. Ineditul său prezintă 
dificultăți inerente, dar, mai ales, subliniază necesitatea imperativă și utilitatea 
absolută a unui atare efort de analiză complexă. 

Și aceasta cu atât mai mult cu cât marcarea Centenarului Constituției României 
Mari (29 martie 2023) impune şi acum o pregătire de aceeași natură, precum acum 
un veac, pentru a putea ilustra acest moment istorico-juridic fundamental, departe de 
orice festivism triumfalist ori pesimism nostalgic, prin plasarea acestui eveniment 
esențialmente științific, deopotrivă în contextul spiritului timpului nostru şi în 
procesul evoluției constituționalismului românesc și a celui european, astfel încât 
tradiția constituţională națională să poată constitui un temei solid pentru scrutarea și 
înfruntarea provocărilor sale actuale și din viitorul apropiat. Mai degrabă citată  
și mai puțin analizată și urmată în practicile sale politico-juridice, Constituția din 
1923 este cea care a fixat definitiv tiparele constituționalismului românesc, în 
aplicarea idealurilor democratice și naționale, reușind să traseze reperele devenirii 
sale și să asigure mersul propriu, inclusiv în revenirile după rătăcirile autoritare – 
mai întâi în condițiile excepționale ale perioadei 23 august 1944–30 decembrie 1947 
și apoi, după 1989, prin Constituția din 8 decembrie 1991. Ea reprezintă modelul în 
egală măsură în privința pregătirii și elaborării textului, a conținutului său și a 
urmărilor produse societății româneşti, în general și al dezvoltării democrației 
constituționale, în special. Spre deosebire de acum un secol, accentul reflecției se 
deplasează însă de la a construi rapid premisele ideatice ale unui nou așezământ 
constituțional, la a medita profund asupra constantelor afirmate atunci și evoluțiilor 
înregistrate, ulterior decanate în ceea ce ar putea constitui datele unui 
constituționalism românesc aflat în plină afirmare și în confruntare cu noile date ale 
realităților naționale și internaționale. Unul care să ne ofere în prezent pârghiile 
teoretico-acționale spre a putea revendica o poziționare proprie, specifică în 
interconexiunile juridico-jurisdicționale și dialogul de idei aferent integrării 
europene și înfruntării manifestărilor globalizării. Dacă atunci dezbaterea științifică 
se purta preponderent asupra perspectivelor unificării constituțional-legislative 
printr-o rezultantă normativă și culturală de sinteză, capabilă să nască o nouă 
coeziune a națiunii întregite, într-un context european al armoniei structurilor 
politico-statale pe principiul naționalităților, acum, după 100 de ani de încercări, 
evoluții și sedimentări, reflecția propusă se îndreaptă spre noi orizonturi, ținând, mai 
ales, de afirmarea echilibrului între metamorfozele ipostazei statale și provocările 
integratoare ale construcției unional-europene, în cadrul mai larg al unei 
demondializări accentuate. Reașezările geostrategice globale cu implicațiile lor 
europene adaugă noi dimensiuni ale procesului supus analizei și implică aspecte și 
rezonanțe ce nu pot fi ignorate în cadrul unei eventuale noi revizuiri a Constituției. 

Mișcarea de constituționalizare a Uniunii Europene (UE) și a dreptului său, 

precum și manifestarea crescândă a Curții de Justiție a UE ca o jurisdicție 
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constituţională constituie din ce în ce mai mult nu numai subiecte de dezbateri și 

concluzii doctrinare, ci și prezențe semnificative în cadrul dialogului judecătorilor 

europeni și naționali ori al raporturilor dintre dreptul UE și ordinile juridice interne 

ale statelor membre. Tensiunile intervenite în ultima perioadă între jurisdicții și între 

preeminența reglementărilor europene și cele naționale reclamă clarificări și 

adoptarea de măsuri menite să elimine disfuncționalitățile și să asigure continuarea 

construcției unional-europene în contextul unei arhitecturi constituționale 

funcționale și eficiente din perspectiva obiectivelor comune asumate. Nu în ultimul 

rând, actuala Constituție a României, aprobată prin referendum național și intrată în 

vigoare la 8 decembrie 1991, are deja propria-i istorie a peste trei decenii de aplicare, 

a cunoscut în 2003 prima sa revizuire (tocmai în primul rând pentru a crea premisele 

juridico-instituționale ale aderării țării la UE, act survenit la 1 ianuarie 2007) și o 

tentativă eșuată în 2012–2014 și, ca orice proiect politico-juridic fundamental, are 

propria-i dinamică de deschidere și adaptare la evoluțiile realităților sociale. Cu 

asemenea repere majore, constituționalismul românesc și-a scris propria sa istorie, 

marcat particularitățile și urmărește noi perspective de afirmare. Prin excelență, unul 

de sinteză europeană și cu rol fondator pentru statul român modern, el rămâne 

dominat de funcțiile intrinseci promovării modernității, caracterului unitar și național 

al statului și favorizării progresului social. Un partener important în acest sens revine 

azi jurisprudenței Curții Constituționale a României, chemată să-i structureze 

semnificațiile și decanteze concluziile reprezentative. 

Cu atari premise și perspective, reflecția juridico-politică propusă îndeamnă la 

evaluări, aprecieri și previziuni capabile să prefigureze cu îndrăzneală orizonturi 

constituționale pentru viitorul secol, ale căror baze de pornire să încercăm a le enunța 

astfel și acum. 

 

3. Prelegerile-dezbateri vor fi lunare (septembrie 2022–martie 2023), se vor 

circumscrie următoarelor teme generale și vor avea ca autori: 

 

I. Constituția în istoria românilor (acad. Ioan Aurel Pop, Președintele 

Academiei Române); 

II. Constituţia din 1866: Statul român ca stat modern (prof. univ. dr. Ioan 

Stanomir, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București); 

III. Constituția din 29 martie 1923: Statul român ca stat naţional unitar 

(prof. univ. dr. Mirea Duțu, directorul ICJ; C. S. II dr. Tudor Avrigeanu, ICJ); 

IV. 1938–1965: Între autoritarism şi totalitarism: simularea 

constituționalismului (prof. univ. dr. Cristian Ionescu, Uniunea Juriștilor din România); 

V. Constituția din 1991: Resuscitare sau reinventare a tradiției 

constituționale? (dr. Marian Enache, Președintele Curții Constituționale a României); 

VI. 1991–2022: Revizuirea Constituției între exigențele dreptului şi 

dezideratele politicului (prof. univ. dr. Simina Tănăsescu, Facultatea de Drept, 

Universitatea din București); 
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VII. Spre un (nou) constituționalism românesc? (prof. univ. dr. Dan Claudiu 
Dănișor, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova). 

 
Desemnarea personalităților chemate să elaboreze și susțină conferințele a ținut 

seama de două criterii fundamentale: competența față de problema abordată și 
reținerea pozițiilor dominante, capabile să caracterizeze cu adevărat provocările 
cărora încearcă a le răspunde. 

În demersul centenar, pe lângă scopul pur științific („de cunoaștere analitică a 
Constituției”), ISR urmărea, în mod declarat, în cadrul „întreprinderii de orientare 
cetățenească” și unul practic, cel „de a deștepta interes pentru una din marile noastre 
probleme politice și de a da cât mai variate indicații de directivă în soluționarea ei”, 
așa încât să se „înlăture indiferența dezolantă ce învăluie la noi”. 

Sperăm că și de această dată ideile care se vor exprima, concluziile desprinse 
vor fi receptate și își vor găsi rezonanțele cuvenite în dezbaterea academică 
pertinentă și dezvoltarea constituțională a țării și, în orice caz, vor constitui un 
moment semnificativ în analiza fenomenului constituțional românesc. 

 
4. Un volum va reuni textele consolidate transformate în studii ale 

conferințelor prezentate; dacă Dimitrie Gusti vedea în lucrările reunite ale celor  
23 de prelegeri „un mic tratat… un mic sistem de chestiuni privitoare la constituția 
viitoare a României”, de această dată scopul prim se referă la o întâie amplă evaluare 
teoretică a constituționalismului românesc, fără a exclude însă și capacitatea 
concluziilor trase de înrâurire a eventualelor demersuri viitoare de revizuire 
constituţională. Marcând și sintetizând ideatic evoluțiile și nivelul atins de această 
„amprentă” majoră a civilizației occidentale, de la rostul său de înfăptuire a marelui 
ideal național, la realizarea „democrației prin drept” și apoi la „democratizarea 
societății democratice”, contribuțiile teoretice astfel reunite constituie, la rându-le, o 
moștenire și transmit pe mai departe mesajul imperativului continuării și îmbogățirii 
tradițiilor structurate și experiențelor acumulate. Totodată, concluziile generale în 
acest fel decantate vor fi prezentate în cadrul unei conferințe naționale aniversare, la 
29 martie 2023 (consacrată unui secol de dezvoltare constituțională a României), 
spre o mai bună cunoaștere și întregire a lor și ca un moment de dreaptă cinstire a 
trecutului nostru constituțional. 

În fine, o expoziție tematică generală și o serie de expoziții specifice 

subiectului fiecărei conferințe lunare vor fi organizate în spațiile pertinente ale 

Bibliotecii Academiei Române, în al cărei amfiteatru „Ion Heliade Rădulescu” vor 

fi expuse prelegerile aniversare.  

 

5. Dintr-o atare perspectivă, invităm în acest cadru la reflecție creatoare și 

fecundă, și așteptăm răspunsuri pertinente constructive la întrebări/dileme precum: 

există un constituționalism românesc? transplantul belgian fondator (de sinteză 

europeană): reușite și respingeri; statul român ca stat unitar modern, ca național 

unitar; simularea constituționalismului (1938–1989); tranzițiile constituționale; 
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reinstaurarea constituționalismului (1991); tradiție și integrare (europeană și 

mondială); provocări și perspective ale constituționalismului românesc. La capătul 

acestui demers și prin concluziile sale așteptăm o rezultantă reprezentativă și 

generatoare de perspective creative, de progres autentic în cadrul științei românești 

de drept constituțional. Într-adevăr, lucrările noastre pot constitui, în primul rând, un 

punct de plecare al unei noi direcții de cercetare științifică, până acum din păcate 

ignorată, acordând temei constituționalismului importanța și relevanța cuvenite și 

prin aceasta o mai riguroasă implicare în dialogul european și internațional de idei 

pertinent, în plină efervescență. După cum astfel putem evoca, prin recurs la 

experiențele trecutului și o modalitate de acțiune comună, conjugată și eficientă a 

specialiștilor majori, în tradiția gustiană, ai domeniului, capabilă să depășească 

insuficiențele de resurse și să ofere bogăția de perspective capabile a face posibile 

concluzii durabile și reprezentative.  

Cu aceste speranțe, ciclul de conferințe consacrate Centenarului Constituției 

României Mari din 1923 și evoluțiilor constituționalismului românesc își găsește pe 

deplin justificare si întemeiere.  

 

Dr. Gabriel MANU 

 

 
 Conf. univ. dr., Universitatea Ecologică din București; e-mail: av.gabrielmanu@gmail.com 
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Recenzii 

STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 11 (67), nr. 3, p. 427–438, Bucureşti, iulie–srptembrie, 2022 

Eugenia MARIN, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Comentariu pe articole, Ed. Hamangiu, București, 2020, 594 p. 

Una din lucrările recente ce ne oferă un comentariu util, pertinent și, 

deopotrivă, extrem de avizat datorită îndelungatei experiențe de judecător al secției 

de contencios administrativ și fiscal a instanței supreme a autoarei ne propunem să 

o prezentăm în cele ce urmează. Nu înainte de a sublinia însă că, din păcate, 

doctrina administrativă cunoaște un număr relativ restrâns de comentarii ale acestui 

act normativ ce reprezintă însăși finalitatea dreptului administrativ, instituția 

contenciosului administrativ reflectând toate instituțiile acestei ramuri esențiale a 

dreptului public.  

După cum chiar autoarea mărturisește în cuvântul înainte al lucrării, datorită 

volumului mare de activitate în calitate de judecător al secției de contencios 

administrativ la cel mai înalt nivel al ierarhiei instanțelor judecătorești, materializarea 

propunerii de a elabora un astfel de comentariu s-a realizat abia după pensionare. În 

consecință, lucrarea reprezintă rodul experienței dobândite în cei peste 15 ani de 

magistratură în materia contenciosului administrativ și se constituie într-o încercare 

reușită de analiză a principalelor probleme apărute în aplicarea legii, ținând cont de 

modificările aduse acesteia în timp și de exprimarea poziției personale față de 

aspectele controversate, de o manieră cât mai argumentată.  

Comentariul fiecărui articol include, pe lângă explicațiile și opiniile 

fundamentate ale d-nei Eugenia Marin, aspecte din doctrina în materie, elemente de 

jurisprudență, aplicarea prevederilor  legale dovedindu-se uneori contradictorie. 

Este nelipsită și poziția Curții Constituționale a României, atunci când privește 

probleme puse în discuție. Sunt formulate și  propuneri de îmbunătățire a 

dispozițiilor în vigoare, în raport de necorelările identificate sau de inadvertențele 

constatate, fiind limpede că Legea nr. 212/2018 de modificare și completare a 

Legii contenciosului administrativ, deși a rezolvat unele aspecte controversate, a 

creat și altele noi. Obiectivul nostru este să identificăm și să dezbatem unele din 

întrebările ridicate de aplicarea unei legi, reduse ca întindere dar extrem de 

importante prin consecințele pe care le determină în societatea românească din 

perspectiva lucrării pe care avem plăcerea să o prezentăm cititorilor acestei reviste.  

Reținem din comentariul art. 1 alin. (2) privitor la posibilitatea ca și un terț să 

poată solicita instanței de contencios administrativ anularea unui act administrativ 

individual pe care-l consideră vătămător, deși nu îi este adresat, necesitatea 
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introducerii în litigiu, pe lângă autoritatea emitentă și a beneficiarului actului atacat, 

condițiile și termenele unei asemenea acțiuni fiind prevăzute în art. 7 și în art. 11 din 

Legea nr. 554/2004. În jurisprudența instanțelor de contencios administrativ pot fi 

identificate situații, și nu puține, în care s-au pronunțat hotărâri definitive de anulare 

a unui act administrativ individual, în absența beneficiarului său.  

În ceea ce privește legitimarea procesuală consacrată de legiuitor în favoarea 

Avocatului Poporului, autoarea reține cu deplin temei că, indiferent de caracterul 

acțiunilor acestuia, în contencios obiectiv sau în contencios subiectiv, nu pot fi 

atacate decât acte emise de autoritățile administrației publice și care fac obiectul 

activității acestei instituții – de apărare a drepturilor și libertăților persoanelor fizice 

în raporturile acestora cu autoritățile publice.  

Legat de art. 1 alin. (9) al Legii, care se referă la participarea reprezentantului 

Ministerului Public în acest gen de litigii ori de câte ori consideră că este necesar 

pentru apărarea ordinii de drept, a drepturilor și libertăților, se subliniază că există 

mai multe acte normative precum Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul 

averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de 

control a funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare sau O.U.G. 

nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România republicată, cu modificările 

ulterioare care reglementează participarea obligatorie a procurorului – ipoteză în 

care acesta poate exercita chiar și calea de atac a recursului.  

Un interes aparte, în raport cu problemele apărute în practică are în vedere 

aplicarea art. 1 alin. (6) al legii care permite autorității emitente a unui act 

administrativ unilateral nelegal ce nu mai poate fi revocat deoarece a intrat în 

circuitul civil și a produs efecte juridice să solicite anularea acestuia în instanța de 

contencios administrativ, în maxim un an de la emiterea sa. Și autoarea 

împărtășește opinia altor doctrinari cu care suntem pe deplin de acord, în sensul că 

o asemenea acțiune nu poate fi introdusă decât împotriva unui act administrativ 

individual pentru simplul motiv că actele administrative normative pot fi oricând 

revocate. O întrebare legitimă privește semnificația sintagmei utilizată de legiuitor, 

„intrarea în circuitul civil” și corelativ, producerea de efecte juridice. În comentariu 

se apreciază că textul reprezintă o consacrare legislativă a unei excepții de la 

principiul revocabilității actelor administrative individuale.  

Legat de semnificația sintagmei „refuz nejustificat de a soluționa o cerere”, 

în jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a reținut că, „intră în 

competența  instanței de contencios administrativ analiza caracterului nejustificat al 

refuzului de acordare a titlului didactic de conferențiar universitar, în condițiile în 

care această analiză privește modul de interpretare și aplicare de către organele 

abilitate a dispozițiilor legale, iar nu analiza performanțelor științifice ale persoanei 

solicitante. Într-o astfel de situație, nu poate fi reținută o substituire a instanței de 

judecată în atribuțiile comisiei de specialitate.” 

Asemeni altor autori, și d-na Eugenia Marin apreciază că, în sfera largă a noțiunii 

de autoritate publică, în semnificația Legii nr. 554/2004 urmează să intre: partidele 
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politice, regiile autonome, sindicatele, cultele religioase, universitățile particulare, 

Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Notarilor Publici din România.  

Prezintă interes mai ales datorită noutății tipului de control exercitat, decizia 

instanței supreme de a menține soluția Curții de apel București cu privire la 

Hotărârea Plenului Curții Constituționale privind regulile de redactare a opiniilor 

separate sau concurente, care provenind de la o autoritate publică centrală, se 

integrează în sfera definiției actului administrativ, natura sa juridică trebuind să fie 

stabilită în funcție de temeiul juridic și de sfera competențelor legale ale instituției 

în cadrul căreia a fost emisă, și nu în funcție de denumirea ce i-a fost dată de 

instituția emitentă. Este, practic, o breșă care a intervenit în caracterul definitiv al 

oricărei acțiuni a Curții Constituționale în raport cu legislația în vigoare.  

Totodată, în comentariul art. 3 al Legii privitor la tutela administrativă sunt 

subliniate deficiențele de natură legală, prin raportare la textele constituționale în 

materie, în sensul admiterii exercitării controlului de către prefect și asupra actelor 

președintelui consiliului județean, în condițiile în care Legea fundamentală nu 

consacră expres această autoritate executivă de la nivelul județului. Doar printr-o 

eventuală lege de revizuire a Constituției ar putea fi tranșată această problemă.  

O altă dispută doctrinară cu incidență în jurisprudență a privit posibilitatea 

prefectului de a ataca în contencios administrativ contractele administrative 

încheiate de autoritățile administrației publice locale, autoarea apreciind cu o serie 

de argumente pertinente că acestea nu pot forma obiect al controlului de tutelă 

administrativă exercitat de prefect. Totodată, „tutela administrativă nu poate viza 

decât acte administrative emise de autoritățile publice locale, nu și celelalte acte ce 

pot fi emise de aceste autorități.” 

În ceea ce privește termenul de introducere a acțiunii în contencios 

administrativ de către prefect este împărtășită poziția susținută de o parte a 

doctrinei potrivit căreia, în cazul actelor administrative cu caracter normativ, 

cererea de chemare în judecată poate fi introdusă oricând, în condițiile art. 11 alin. (4) 

al legii, deși art. 3 din același act normativ privitor la tutela administrativă face 

trimitere doar la art. 11 alin. (1) al Legii contenciosului administrativ. În schimb, 

există o poziție fermă împotriva propunerii de lege ferenda din doctrină, în sensul 

înlăturării termenului pentru exercitarea controlului de legalitate al prefectului în 

cazul actelor administrative cu caracter individual ale autorităților publice locale.  

În contextul analizei suspendării de drept a actului atacat de către prefect în 

instanța de contencios administrativ, în exercitarea controlului de legalitate 

consacrat de art. 123 alin. (5) din Legea fundamentală și de art. 3 din Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004 este evocată și o excepție în cazul 

autorizației de construire sau de desființare pentru care art. 12 alin. (2) din Legea 

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările 

și completările ulterioare prevede expres posibilitatea solicitării suspendării 

instanței judecătorești. Ne întrebăm dacă o asemenea soluție legislativă nu 

contravine art. 123 alin. (5) din Constituție care consacră suspendarea de drept a 
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actului atacat de către prefect, ca o excepție de la regula introducerii unei asemenea 

solicitări instanței, potrivit art. 14 al legii, cu verificarea îndeplinirii a două condiții 

cumulative expres definite de legiuitorul organic.  

În ceea ce privește excepția de nelegalitate consacrată pentru prima dată în 

legislație, în art. 4 din Legea nr. 554/2004, comentariul include aspectele esențiale 

ale evoluției conținutului acestui text legislativ și modificările urmărite de legiuitor. 

Două probleme esențiale a ridicat excepția de nelegalitate astfel cum a fost 

reflectată pentru prima dată în legislația românească. Pe de-o parte, în prima formă 

a actului normativ, regimul aplicabil acestei instituții preluase modelul soluționării 

excepției de neconstituționalitate consacrat de Constituție, astfel că, odată ridicată 

într-un litigiu, excepția de nelegalitate, judecătorul cauzei, dacă o accepta, 

suspenda litigiul și o trimitea spre soluționare instanței de contencios administrativ. 

Ulterior, urmare a modificărilor aduse Legii contenciosului administrativ prin 

Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 

procedură civilă, soluționarea excepției de nelegalitate a rămas în competența 

judecătorului cauzei, mai ales, pentru rațiuni de celeritate. Pe de altă parte, deși 

tendința practicii instanței supreme a fost încă de la început, de acceptare a 

excepției de nelegalitate și cu privire la actele administrative normative – anterior 

anilor ʼ90, doar acestea putând constitui obiectul excepției – potrivit art. 4 în forma 

în vigoare, doar actele administrative cu caracter individual pot fi verificate pe 

calea controlului indirect, cu efecte între părțile în litigiu, în caz de nelegalitate a 

actului respectiv.  

După cum se arată în cuprinsul comentariului acestui articol, în acord cu 

practica instanței supreme, nici actele administrative asimilate și nici actele 

exceptate de la controlul în contencios administrativ pe cale directă nu pot face 

obiectul excepției de nelegalitate.  

O chestiune controversată rămâne controlul asupra actelor administrative 

jurisdicționale pe calea excepției, jurisprudența instanței supreme considerând 

inadmisibilă o asemenea solicitare. Și totuși o parte a doctrinei susține cu unele 

argumente, contrariul.  

Nici controlul indirect al actelor administrative fiscale nu poate fi acceptat 

atâta timp cât Codul de procedură fiscală prevede o procedură distinctă, 

obligatorie, anterior formulării acțiunii în contencios administrativ.  

Legat de controlul actului administrativ individual pe calea excepției de 

nelegalitate, indiferent de data emiterii, conform art. 4 alin. (1) din lege suntem în 

asentimentul autoarei care argumentează poziția instanței supreme de respingere a 

unei asemenea soluții, ce ar fi inclus, spre exemplu, și verificarea unor acte 

administrative individuale emise anterior anului 1990 de organe ale statului 

inexistente după 1990. Totodată, cu deplin temei este criticată renunțarea la 

mențiunea citării emitentului actului, în forma actuală a art. 4 alin. (2) deoarece, în 

ipoteza în care instanța nu dispune citarea emitentului actului sau dacă emitentul nu 

solicită introducerea în cauză, se poate ajunge la situația ca un act administrativ să 
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fie considerat nelegal printr-o hotărâre judecătorească, iar autoritatea emitentă să 

nu afle despre această împrejurare.  

O atenție specială este acordată comentariului art. 5 al Legii nr. 554/2004 

care reflectă dispozițiile art. 126 alin. (6) din Constituția republicată. Problema 

esențială disputată în doctrină a fost cea a admisibilității reglementării prin lege 

organică a unor excepții de la contenciosul administrativ, altele decât cele 

consacrate prin art. 126 alin. (6) din Legea fundamentală și a caracterului absolut al 

acestora. O atenție specială este acordată controverselor apărute în legătură cu 

controlul în instanța de contencios administrativ a decretelor Președintelui 

României, în sensul identificării acelora care intră în categoria actelor exceptate. În 

legătură cu actele de comandament cu caracter militar este reflectată evoluția 

interpretării acestei categorii de acte exceptate, dar și o interesantă dispută apărută 

în urmă cu 15 ani, între decizia instanței supreme cu privire la acordarea gradului 

de general, ca urmare a pensionării și poziția exprimată de Curtea Constituțională 

în soluționarea conflictului de natură constituțională apărut, prin care aceasta a 

stabilit că ÎCCJ nesocotise o decizie anterioară a jurisdicției constituționale.  

O atenție specială este acordată actelor administrative emise în situații excepționale 

prevăzute la art. 5 alin. (3) al legii, care până la modificarea adusă prin Legea nr. 

212/2018, puteau fi atacate doar pentru exces de putere, textul actual stabilind 

pentru acestea doar interdicția de a fi solicitată suspendarea lor în condițiile art. 14 

ale legii. Sunt analizate pe rând categoriile de acte enumerate în art. 5 alin. (3) al 

Legii contenciosului administrativ. În ceea ce privește una dintre aceste categorii, 

și anume, actele administrative emise pentru aplicarea regimului stării de urgență, 

prezentarea se referă la problemele generate chiar de instituire acesteia, în luna 

martie a anului 2020, cu toate consecințele juridice ce au decurs de aici. 

Starea de alertă, deși stare excepțională, nu are fundament constituțional, ci 

este consacrată într-o Ordonanță de urgență a Guvernului din anul 2004, ea fiind 

instituită prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului afacerilor interne, 

pe o perioadă de 30 de zile, ce se poate prelungi din 30 în 30 de zile, cum s-a 

întâmplat și în România în contextul pandemiei. În opinia autoarei cu care suntem 

pe deplin de acord, actele administrative emise în legătură cu starea de alertă, 

inclusiv hotărârea Guvernului prin care este instituită starea de alertă sau este 

dispusă prelungirea ei, pot fi atacate în instanța de contencios administrativ și se 

poate solicita chiar și suspendarea lor potrivit art. 14–15 din lege, având în vedere 

că starea de alertă nu apare ca fiind una din situațiile de excepție enumerate la art. 5 

alin. (3) din Legea nr. 554/2004.  

Art. 6 al legii referitor la actele administrativ-jurisdicționale este comentat 

din perspectiva evoluției reglementării, a semnificației noțiunii definită în art. 2 al 

legii și trăsăturilor acesteia precum și a procedurii de soluționare a contestațiilor 

formulate și a termenelor ce trebuie respectate. Sunt analizate pe larg ipotezele 

reglementate în art. 6 din Legea contenciosului administrativ, fiind identificate și 

acte normative care reglementează diferite proceduri administrativ-jurisdicționale. 
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O amplă analiză are în vedere reglementarea privitoare la procedura 

prealabilă. Sunt abordate aspectele terminologice pe care această procedură le 

ridică, chiar termenul folosit,  „recurs”, având o cu totul altă semnificație decât cea 

din dreptul procesual civil. Una din problemele puse în discuție în acest context 

privește posibilitatea celui vătămat de a se adresa atât autorității emitente a actului 

administrativ vătămător cât și autorității ierarhic superioare, pe rând, pentru a evita 

răspunsurile contradictorii. Și, mai mult decât atât, cum trebuie privit răspunsul la 

procedura prealabilă în cazul în care autoritatea ierarhic superioară formulează un 

răspuns favorabil solicitării petentului? În practică, de regulă, autoritatea ierarhic 

superioară fie solicită documentele care au stat la baza emiterii actului și punctul de 

vedere al emitentului pentru a-i răspunde petentului, fie îi transmite direct 

autorității emitente plângerea prealabilă, comunicând persoanei vătămate că va 

primi răspuns de la emitentul actului administrativ.  

Printre excepțiile de la regula caracterului obligatoriu al plângerii prealabile, 

expres menționate în Legea nr. 554/2004, o atenție specială este acordată excepției 

nou introduse prin Legea nr. 212/2018 privitoare la acțiunile îndreptate împotriva 

actelor administrative care nu mai pot fi revocate întrucât au intrat în circuitul civil 

și au produs efecte juridice, generatoare de critici întemeiate în doctrină. Și 

termenele de exercitare a plângerii prealabile sunt puse în discuție în acest context, 

în funcție de persoana care o introduce, dar și de diferitele calificări ce le-au fost 

acordate de-a lungul timpului. Și în cazul contractelor administrative, îndeplinirea 

procedurii prealabile a ridicat numeroase probleme în timp, inclusiv prin raportare 

la dispozițiile legislației procesual civile, la jurisprudența Curții Constituționale în 

materie, dar, mai ales, la dinamica prevederilor Legii contenciosului administrativ 

cu privire la aceasta.  

În comentariul art. 8 privitor la obiectul acțiunii judiciare este pusă în discuție 

cuvenita distincție între contenciosul obiectiv și contenciosul subiectiv după 

analiza condițiilor care atrag introducerea acțiunii în instanța de contencios 

administrativ. Este evocată, în acest context, Decizia ÎCCJ nr. 8/2020 în 

soluționarea unui recurs în interesul legii, prin care instanța supremă s-a pronunțat 

cu privire la interpretarea art. 8 alin. (1) și (12) stabilind că, în vederea exercitării 

controlului de legalitate asupra actelor administrative la cererea asociațiilor, în 

calitate de organisme sociale interesate, invocarea interesului legitim public trebuie 

să fie subsidiară invocării unui interes legitim privat, acesta din urmă decurgând 

din legătura directă dintre actul administrativ supus controlului de legalitate și 

scopul direct și obiectivele asociației, potrivit statutului. În consecință, acțiunile 

formulate de organismele sociale interesate vizează tot un contencios subiectiv, în 

timp ce acțiunile formulate de prefect, autoritatea emitentă a actului atacat, 

Avocatul Poporului, Ministerul Public sau Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici au în vedere un contencios obiectiv.  

Autoarea apreciază ca binevenită completarea adusă în anul 2018, art. 8 al 

legii referitoare la posibilitatea introducerii în cererea de anulare a actului și a altor 
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motive față de cele invocate prin plângerea prealabilă. Dimpotrivă, partajarea 

competenței instanțelor de contencios administrativ de cele civile, de drept comun, 

în soluționarea litigiilor izvorâte din contracte administrative, introdusă prin  

Legea nr. 212/2018 nu este privită cu îngăduință, soluțiile pentru degrevarea 

instanțelor de contencios administrativ trebuind să fie de altă natură, precum cele 

de modificare a schemelor de personal ale secțiilor de contencios administrativ și 

fiscal de la nivelul tribunalelor și al curților de apel.  

O atenție specială este acordată art. 9 din Legea contenciosului administrativ, 

o noutate legislativă în materie ce dezvoltă art. 126 alin. (6) teza finală din 

Constituția României, republicată, introdus prin Legea de revizuire nr. 429/2003. 

În esență, prin aceste prevederi se creează posibilitatea ca prin intermediul instanței 

de contencios administrativ, o ordonanță a Guvernului, simplă sau de urgență sau 

dispoziții dintr-o ordonanță a Guvernului, să poată fi supuse controlului exercitat 

de Curtea Constituțională, urmând ca instanța sesizată cu acțiunea să acorde 

despăgubiri ca urmare a unui prejudiciu produs prin asemenea dispoziții, în funcție 

de decizia jurisdicției constituționale. Din această perspectivă, denumirea 

marginală a art. 9, „acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului”, apare ca fiind 

neconformă conținutului efectiv al acestuia. O problemă care se ridică în legătură 

cu aplicarea acestor dispoziții se referă la situația în care ordonanța Guvernului sau 

ordonanța de urgență a Guvernului a fost aprobată prin lege de către Parlament. În 

opinia autoarei, și în acest caz se poate recurge la art. 9 din Legea nr. 554/2004, 

ordonanțele Guvernului, simple sau de urgență, fiind menționate și invocate ca 

atare, cu indicarea modificărilor și completărilor aduse prin legea de aprobare. 

Există însă și opinia contrară, potrivit căreia, în această situație, s-ar impune 

respingerea acțiunii în contencios administrativ ca inadmisibilă, deoarece 

prevederile ordonanței Guvernului, odată aprobate, vor fi considerate ca fiind 

cuprinse într-o lege care excedează obiectul de reglementare al art. 9.  

În contextul acestui comentariu, sunt puse în discuție aspecte legate de 

termenul în care poate fi introdusă acțiunea, în absența unei prevederi exprese; de 

instanța competentă să judece un asemenea litigiu; de situația în care excepția de 

neconstituționalitate fusese invocată în altă cauză, acțiunea dispunând de un termen 

limită de un an; de persoanele care dispun de capacitate procesuală în acest tip de 

litigii.  

Următorul articol al legii se referă la instanța competentă, actuala lege a 

contenciosului administrativ reglementând atât instanța competentă material cât și 

instanța competentă teritorial, Legea nr. 212/2018 intervenind și asupra 

prevederilor art. 10. Pentru stabilirea competenței materiale a instanței de 

contencios administrativ sunt avute în vedere două criterii, și anume: criteriul 

valoric și criteriul rangului emitentului actului. Prin legi organice pot fi stabilite 

norme derogatorii de la regulile de competență consacrate de dreptul comun în 

materie reprezentat de Legea nr. 554/2004. O precizare importantă este adusă de 

autoare în acest context: dacă actul administrativ atacat se referă la taxe și 
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impozite, contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora și este emis 

de o autoritate publică locală sau județeană, important este criteriul valoric, iar nu 

emitentul actului contestat. Dacă însă se contestă în fața instanței de contencios 

administrativ un act administrativ care nu vizează un criteriu valoric, atunci 

competența se stabilește în funcție de rangul autorității emitente. Aceeași regulă a 

aplicării criteriului emitentului actului este valabilă și în cazul actelor 

administrative asimilate, instanța competentă fiind determinată de rangul autorității 

care a refuzat nejustificat soluționarea unei cereri sau nu a soluționat o cerere în 

termenul prevăzut de lege.  

O normă care influențează competența materială a instanțelor de contencios 

administrativ este conținută în art. 8 alin. (2) al legii, ea permițând stabilirea 

instanței competente în cazul litigiilor privitoare la contractele administrative cu 

excepția conflictelor care privesc executarea acestora care au fost trecute în 

competența instanțelor de drept comun prin Legea nr. 212/2018. Dacă autoritatea 

publică ce este parte în contractul administrativ este una locală sau județeană, 

atunci litigiul va fi soluționat, în primă instanță, de secția de contencios 

administrativ și fiscal a tribunalului, iar dacă autoritatea publică ce este parte în 

contractul administrativ este una centrală, instanța de fond va fi secția de 

contencios administrativ și fiscal a curții de apel.  

Și în cazul litigiilor vizând acte administrative ce au ca obiect sume 

reprezentând finanțări nerambursabile din partea Uniunii Europene se aplică cele 

două criterii, cel valoric și cel al rangului emitentului actului, potrivit unor 

modificări aduse prin Legea nr. 212/2018, dar cu unele particularități. 

Regulile privind competența teritorială au fost modificate substanțial prin Legea 

nr. 212/2018. Astfel, cererea formulată de reclamantul persoană fizică sau juridică de 

drept privat se introduce exclusiv la instanța de la domiciliul sau sediul său, fiind o 

normă imperativă. O atenție distinctă privește coparticiparea procesuală ce poate 

influența instanța de contencios administrativ competentă teritorial sau material.  

Un alt articol reglementează în detaliu, termenul de introducere a acțiunii în 

instanță stabilind momentul de la care acesta începe să curgă și realizând o 

distincție esențială între actele administrative individuale pentru care termenul 

general de introducere a acțiunii este de 6 luni, pe de-o parte și actele 

administrative normative, pentru care nu este stabilit vreun termen, acțiunea fiind 

imprescriptibilă, pe de altă parte. În comentariul acestor dispoziții este sesizată 

corect lipsa de corelare între alin. (1) lit. e) al art. 11 referitor la momentul de la 

care se calculează termenul de 6 luni pentru introducerea acțiunii în cazul 

contractelor administrative, abrogat expres prin Legea nr. 212/2018 și alin. (2) teza 

finală a art. 11 încă în vigoare, referitor la data încheierii procesului-verbal de 

conciliere, în cazul contractelor administrative. Ulterior, prin Decizia CCR  

nr. 12/2020, sintagma de mai sus a fost declarată neconstituțională. Calificarea 

termenului de 6 luni ca fiind un termen de prescripție a pus capăt disputelor 

doctrinare și jurisprudențiale legate de natura juridică a acestuia. Legea prevede și 
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un termen maxim de un an în care poate fi introdusă acțiunea, dar numai pentru 

motive temeinice, lăsate la aprecierea judecătorului, calificat expres ca fiind un 

termen de decădere. 

O chestiune controversată privește și termenul de introducere a acțiunii în 

cazul controlului de legalitate exercitat de prefect asupra actelor administrative ale 

autorităților administrației publice locale. Deoarece art. 3 alin. (1) privitor la tutela 

administrativă face trimitere la art. 11 alin. (1) al legii ce consacră termenul de  

6 luni chiar în ce ne privește, am apreciat că acest termen se referă atât la actele 

administrative individuale cât și la actele administrative normative. Într-o altă 

opinie, la care autoarea achiesează, se consideră că, termenul de 6 luni se referă 

doar la actele administrative individuale, dar în ceea ce privește acțiunea 

prefectului împotriva actelor administrative normative, aceasta ar trebui să aibă un 

caracter imprescriptibil fiind aplicabil art. 11 alin. (4), concluzie ce rezultă din 

modul în care sunt ordonate dispozițiile, art. 11, primele trei alineate privind 

termenele de promovare a acțiunii în anularea actelor administrative individuale, 

fără a face distincție între titularul acțiunii, respectiv natura juridică a acesteia, iar 

alin. (4) se referă la acțiunea în anularea actelor administrative normative, 

indiferent de calitatea reclamantului.  

Dispozițiile art. 12 detaliază aspecte de ordin procesual referitoare la acțiunea 

formulată și documentele ce trebuie atașate acesteia, iar art. 13 se referă la 

procedura de citare a părților, prevederi care se completează cu dispozițiile Codului 

de procedură civilă. Interes prezintă un text nou introdus prin Legea nr. 212/2018 

care a instituit obligația autorității emitente de a depune pe lângă actul atacat și 

toată documentația care a stat la baza emiterii acestuia.  

Un element de noutate față de vechea reglementare în materie îl constituie 

posibilitatea introducerii unei acțiuni în instanța de contencios administrativ 

imediat după depunerea procedurii prealabile, acțiune prin care se solicită 

suspendarea executării actului vătămător, judecătorul având de verificat 

îndeplinirea cumulativă a două condiții: existența unor cazuri bine justificate și 

riscul producerii unei pagube iminente. Măsura suspendării executării actului 

administrativ are o durată limitată în timp. Condițiile cerute a fi îndeplinite pentru a 

se dispune suspendarea executării unui act administrativ sunt aceleași, atât pentru 

actele administrative individuale cât și pentru actele administrative normative, dar 

nu se poate dispune suspendarea în cazul contractelor administrative deoarece  

art. 14 alin. (1) se referă la actul administrativ unilateral.  

Autoarea analizează în detaliu aspectele procedurale pe care le presupune 

aplicarea dispozițiilor art. 14 al legii, un aspect important de subliniat constând în 

caracterul executoriu de drept al hotărârii prin care se dispune suspendarea 

executării actului administrativ unilateral. Este pusă în discuție în acest context, 

problema controversată a efectelor pe care le produce suspendarea executării unui 

act administrativ normativ, autoarea subliniind cu deplin temei că, îndeplinirea 
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celor două condiții cumulative ar trebui verificată de la caz la caz, pentru fiecare 

potențial reclamant.  

Art. 15 al legii reglementează situația în care suspendarea executării unui act 

administrativ unilateral este solicitată odată cu acțiunea în anularea actului 

administrativ vătămător, judecătorul rămânând să verifice îndeplinirea cumulativă 

a acelorași două condiții pentru a putea dispune cu privire la capătul de cerere 

privind suspendarea.   

Și art. 16 consacrat introducerii în cauză a funcționarului a fost completat prin 

Legea nr. 212/2018, fiind lărgită sfera ipotezelor celor implicați în crearea actului 

administrativ vătămător în cazul solicitării de despăgubiri, cu persoana care a contribuit 

la adoptarea acestuia pe lângă cele care au contribuit la elaborarea, emiterea sau 

încheierea sa. Este fără îndoială că textul legal nu se referă doar la funcționarii publici, 

ci și la demnitari sau personalul contractual din cadrul autorităților publice. Persoana în 

cauză va răspunde în solidar cu autoritatea publică emitentă.  

Un articol distinct privește judecarea cererilor, dispozițiile sale extrem de 

sumare completându-se cu cele ale Codului de procedură civilă. Și în acest caz, 

Legea nr. 212/2018 a înlăturat sintagma privitoare la judecarea cererilor „de 

urgență și cu precădere”, fiind recunoscută implicit durata îndelungată a 

soluționării litigiilor în contencios administrativ, mai ales, în cazul în care recursul 

este soluționat de instanța supremă, datorită numărului substanțial de dosare. 

Rămân în vigoare însă, alte prevederi care mențin celeritatea soluționării.  

Art. 18 al legii stabilește soluțiile pe care le poate da instanța, reglementare 

extrem de importantă din perspectiva dreptului de care dispune judecătorul în 

contencios administrativ de a interveni în activitatea autorităților administrației 

publice, a autorităților publice, în general. Este instituită obligativitatea ca instanța, 

atunci când soluționează cererea persoanei vătămate, să se pronunțe și asupra 

despăgubirilor constând în daune materiale și morale, dacă reclamantul solicită 

aceasta. În cazul acțiunilor în contencios obiectiv introduse de prefect și de Agenția 

Națională a Funcționarilor Publici poate fi solicitată doar anularea actului 

considerat ilegal.  

Următorul articol al legii reglementează chiar termenul de prescripție pentru 

despăgubiri, pentru situația în care persoana vătămată a solicitat doar anularea 

actului administrativ, dar, ulterior, constată întinderea pagubei și solicită și 

despăgubiri. Autoarea subliniază necorelarea titlului marginal, mai sumar, în raport 

cu conținutul textului ce prevede mai multe soluții legate de condițiile în care poate 

fi formulată acțiunea în despăgubire, termenul în care poate fi introdusă, momentul 

de la care se calculează acesta, instanța competentă etc.  

Un articol distinct reglementează sintetic recursul – singura cale de atac în 

contencios administrativ, soluție tradițională în această materie. În conținutul 

comentariului se apreciază că, în raport cu prevederile actualului Cod de procedură 

civilă, recursul trebuie privit ca o cale extraordinară de atac ce poate fi exercitată 

numai pentru motive de nelegalitate. Dispozițiile art. 20 ale legii se completează cu 
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dispozițiile Codului de procedură civilă în ceea ce privește conținutul cererii de 

recurs, motivele de casare fiind cele prevăzute de art. 488 alin. (1) C. proc. civilă.  

Și în cazul revizuirii, cale extraordinară de atac, sunt aplicabile dispozițiile 

Codului de procedură civilă, o mențiune specială fiind consacrată în art. 21 al Legii 

contenciosului administrativ cu privire la pronunțarea hotărârilor rămase definitive 

prin încălcarea principiului priorității dreptului Uniunii Europene, reglementat la 

art. 148 alin. (2) coroborat cu art. 20 alin. (2) din Constituția României, republicată.  

Textul art. 21 a fost supus unor modificări succesive de-a lungul timpului 

fiind afectat de o serie de decizii ale Curții Constituționale. Mai mult decât atât, 

modul de interpretare a dispozițiilor sale a constituit obiect al sesizării Curții de 

Justiție a Uniunii Europene ce s-a finalizat printr-o Hotărâre pronunțată în anul 

2019. Prin Legea nr. 212/2018, textul fusese din nou modificat, fiind prevăzut 

expres termenul în care poate fi exercitată revizuirea, dar și condițiile în care 

aceasta poate fi soluționată.  

Un capitol distinct al Legii contenciosului administrativ privește procedura 

de executare. Astfel, art. 22 reglementează caracterul executoriu al hotărârilor 

judecătorești definitive în această materie fără a face vreo distincție între hotărârile 

care privesc acte administrative individuale, acte administrative normative sau, 

dimpotrivă, contracte administrative.  

O inovație a reglementării actuale în materia contenciosului administrativ o 

reprezintă art. 23 care tranșează o dispută tradițională dintre doctrina administrativă 

și doctrina procesual civilă stabilind caracterul obligatoriu, cu efecte erga omnes al 

hotărârilor judecătorești definitive prin care au fost anulate acte administrative 

normative, cu obligația publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I 

sau, după caz, în monitoarele oficiale ale județelor ori al municipiului București.  

Art. 24 al Legii conține norme detaliate cu privire la obligația executării 

hotărârilor judecătorești care se concretizează tot la nivelul autorităților publice.  

La rândul său, art. 25 stabilește ca instanță de executare, instanța care a 

soluționat fondul litigiului trasând regulile procedurale de bază aplicabile. Legea 

consacră și posibilitatea unei acțiuni în regres împotriva celor vinovați de 

neexecutarea hotărârii, potrivit dreptului comun, la îndemâna conducătorului 

autorității publice.  

Capitolul IV și ultimul al actului normativ conține dispozițiile tranzitorii și 

finale care vizează judecarea cauzelor aflate pe rol (art. 27), completarea cu dreptul 

comun (art. 28), corelarea terminologică (art. 29), dispoziții tranzitorii (art. 30) prin 

care s-a dispus ca până la constituirea tribunalelor administrativ-fiscale, litigiile să 

fie soluționate de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale tribunalelor, 

normă care se perpetuează de peste 17 ani de la aplicarea legii, în pofida 

dispozițiilor legii care se referă la tribunale speciale și specializate în această 

materie. Art. 31 al legii, articolul final al acesteia, a stabilit momentul intrării în 

vigoare a actului la normativ, la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial 

al României, Partea I.  
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Un act normativ sumar ca întindere, dar extrem de important în evoluția 

societății românești, a ridicat atâtea probleme de-a lungul vremii și a dezvoltat în 

aplicarea sa cea mai bogată și diversificată jurisprudența a instanțelor judecătorești 

din România, încât orice analiză a textelor sale este imposibil să surprindă 

multitudinea de aspecte și implicații pe care acesta le poate determina.  

Lucrarea surprinde unele din cele mai importante probleme pe care actul 

normativ în materia contenciosului administrativ le-a ridicat în 15 ani de aplicare, 

cu indicarea și analizarea celor mai relevante decizii ale instanței supreme și ale 

Curții Constituționale a României.   
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Revista debutează cu articolul intitulat Stratégie comparée de la sécurité 

intérieure, aparținând renumitului criminolog canadian, Maurice Cusson, discipol al 
profesorului Denis Szabo. Autorul, cu preocupări îndelungate în domeniul 

securității, al prevenirii criminalității, apreciază că arta securității poate fi atât 
similară, cât și diferită de arta războiului. Prin urmare, ele sunt comparabile.  

Dintr-un exercițiu de comparare între strategia militară și strategia de securitate 

internă, acesta deduce considerații cu privire la greșelile ce trebuie evitate, dar, 
deopotrivă, aspecte privind unele tactici ce pot fi recomandate.  

De asemenea, profesorul Maurice Cusson încearcă să răspundă, prin conținutul 
articolului, următoarelor întrebări: Cum se descurcă actorii de securitate și justiție – 

să țină în frâu ascensiunea ajunsă la extreme a violenţei? Cum să fie descurajați cu 
succes indivizii tentați să comită infracțiuni, în ciuda manevrelor lor de a-i controla 

– descuraja? Din ce motive, în securitate ca și în război, defensivul este, paradoxal, 
superior ofensivei? Cum reușește poliția să creeze un echilibru de putere avantajos 

atunci când intervine împotriva unei concentrări criminale ?  
Prin articolul intitulat Violences conjugales et homicides conjugaux: 

caractéristiques criminologiques et psychosociales similaires ou distinctes? se trece de 
la nivelul macrosocial promovat în primul articol, către nivelul microsocial, al familiei.  

Acest studiu propus de Carolanne Vignola–Lévesque și Suzanne Léveillée, 
ambele din provincia Quebec, își propune să evalueze caracteristicile socio-

demografice, situaționale, criminologice și psihologice ale autorilor de omucidere 
aflați în relații conjugale și ale autorilor de violență conjugală în sistemul de justiție 

penală. Din punct de vedere metodologic, interviurile semi-structurate și 

chestionarele referitoare la două caracteristici psihologice, respectiv alexitimie și 
impulsivitate, au făcut posibilă colectarea de informații despre caracteristicile 

psihosociale ale participanților.  
Alexitimia se referă la o dificultate în identificarea și exprimarea emoțiilor 

proprii și ale celorlalți. Rezultatele indică faptul că autorii omuciderii conjugale sunt 
semnificativ mai în vârstă, prezintă o probabilitate mai mare la tendințe de suicid (pe 

parcursul vieții) și mai probabil să fi experimentat o separare recentă. Un procent mai 
mare de făptuitori în cazurile de violență domestică nejudiciarizați sunt impulsivi, în 

timp ce majoritatea autorilor de violență domestică incriminați prezintă alexitimie.  
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Această distincție între diferitele profiluri ale autorilor violențelor în cadrul 
cuplului conjugal va contribui cu siguranță la promovarea evaluării acestora și, prin 
extensie, la prevenirea uciderii în aceste cupluri conjugale.  

 
Relation d’emprise, croyances et schémas cognitifs: le cas de femmes victimes 

de violences conjugales este titlul celui de-al treilea articol, propus de Sarah El 
Guendi. Articolul se situează în același perimetru al violențelor conjugale. Autoarea 
este doctorand al Școlii de Criminologie de la Universitatea Liege, Belgia.  

Prin acest articol, doctoranda își propune să studieze menținerea unei relații de 
influență conjugală în funcție de modelele de gândire și convingerile femeilor care 
sunt victime ale violenței conjugale. Procesul de influență conjugală se bazează pe o 
asimetrie a relației afective caracterizată prin ascendența psihologică și/sau fizică 
asupra unui individ asupra partenerului.  

Lucrarea este structurată pe mai multe niveluri de analiză. Astfel, primul nivel 
de analiză constă în explorarea modurilor preferenţiale ale tiparelor de gândire 
conform abordării centrate pe conceptele şi patternurile psihologului Jeffrey E. Young. 
Al doilea nivel explorează setul de credințe subiacente și interconectate care 
influențează gândurile conștiente, emoțiile și acțiunile intenționate ale indivizilor. 

Datele metodologice folosite pentru a susține acest articol au fost colectate prin 
intermediul a cincisprezece interviuri individuale cu femei victime ale violenței 
domestice în vârstă de 18 ani și peste. Rezultatele obţinute indică scheme cognitive 
referitoare la următoarele domenii de funcţionare: 

1° Tema lipsei de autonomie şi performanţă;  
2° Tema legăturii și a relației;  
3° Tema lipsei limitelor;  
4° Tema orientării excesive către ceilalți.  
Aceste modele cognitive dezadaptative (în special, cele dobândite devreme), 

odată activate, promovează o viziune stabilă și rigidă asupra sinelui, a partenerului 
și a relației afective. Procesul de influență conjugală se bazează pe o asimetrie a 
relației afective caracterizată prin ascendența psihologică și/sau fizică asupra unui 
individ asupra partenerului din cuplu. 

În funcție de context și evenimente, rigiditatea inerentă a acestor modele de 
gândire provoacă scenarii disfuncționale de comportament, gânduri și sentimente. 
Aceste distorsiuni cognitive sunt distincte prin conținutul lor și prin obiectivele pe 
care le urmăresc, și anume: justificarea, negarea, minimizarea, negația sau 
banalizarea violenței. Astfel de convingeri disfuncționale contribuie la normalizarea 
sau legitimarea relațiilor de putere/dominație în cadrul cuplului. Aceste întrebări 
privind rolul modelelor de gândire și, mai ales, distorsiunile cognitive legate de 
acceptarea și legitimarea violenței, sunt esențiale pentru înțelegerea menținerii unei 
relații de influență la nivelul cuplului conjugal. 

Julien Chopin și Eric Beauregard adaugă acestui număr un articol dedicat tot 
victimelor. Studiul intitulat La victimisation sexuelle des personnes âgées dans un 
contexte extrafamilial. Une analyse en classes latentes du processus victimologique, 
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propus de cei doi autori, profesori la facultăți din Quebec, se concentrează asupra 
procesului victimologic al agresiunilor sexuale extrafamiliale împotriva persoanelor 
în vârstă. Autorii delimitează de la început cadrul teoretic al studiului, precizând că, 
pe baza teoriilor victimologice interacționiste, procesul victimologic este analizat 
prin prisma caracteristicilor victimelor, a contextul victimologic și a elementelor 
specifice victimizării.  

Referitor la aspectele metodologice, autorii menționează că eșantionul utilizat 
în acest studiu cuprinde la 443 de cazuri de victimizare sexuală împotriva 
persoanelor în vârstă de 65 de ani și peste care au avut loc în Franța între 2000 și 
2018. A fost efectuată o analiză atentă a grupului, bazată pe contextul victimologic 
și pe caracteristicile victimizării. De asemenea, alte analize bivariate referitoare la 
caracteristicile victimelor au făcut posibilă testarea validității externe a modelului și 
confirmarea relevanței acestuia.  

Rezultatele obținute în urma cercetării empirice indică faptul că există trei 
procese victimologice principale: victimizarea în timpul activităților în aer liber, 
victimizarea în timpul activităților domestice și victimizarea atunci când victima 
dormea. Valoarea cercetării este dată de rezultatele studiului care fac posibilă 
discutarea atât a aspectelor teoretice, cât și a celor practice privind victimizarea 
sexuală a persoanelor în vârstă.  

Următorul articol ne introduce într-o altă tematică , dar și pe un alt continent, 
cel african, într-o altă regiune francofonă. 

Este vorba despre Effets de l’incarcération des détenus de la Maison d’Arrêt 
et de Correction d’Abidjan sur leurs familles, articol având ca autori pe Salia René 
Sahi, Konan Georges Gaulithy și Aka Celestin Aboudou. 

Cei trei autori încearcă să surprindă aspecte privind consecințele deținerii 
asupra familiilor celor condamnați. Prin acest studiu, coautorii din Cote d’Ivoire își 
propun să analizeze efectele încarcerării asupra familiilor deținuților din Casa de 
Arestare și Corecție din Abidjan (MACA).  

Pentru atingerea acestui obiectiv, din punct de vedere metodologic, au fost 
realizate interviuri semi-structurate cu 45 de familii de deținuți voluntari. Rezultatele 
obţinute arată o tridimensionalitate a repercusiunilor pedepsei asupra familiilor 
deţinuţilor: economice, psihologice şi sociale.  

În plus, datele colectate au permis evidențierea unor factori, specifici 
contextului ivorian, care sunt asociați cu experiența penitenciară a familiilor 
deținuților. Pe baza experiențelor trăite de aceste familii, precum și a reacțiilor 
acestora, s-au putut întocmi anumite profile atitudinale. 

Articolul L’analyse des Ressources Positives Pertinentes (RPP) dans la 
compréhension du lien entre les événements d’adversité durant l’enfance et le risque 
de récidive pour la prise en charge des auteurs d’infraction en criminologie positive, 
aparținând lui Erwan Dieu, autor francez al lucrării „Good Lives Model” (GLM), 
este preocupat de universul psihic al infractorilor. Acesta pornește de la premisa că 
psihocriminologia este îmbogățită de multe domenii de aplicative/experimentale, 
unul dintre ele fiind psihopatologia, iar celălalt domeniul clinic. 
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Astfel, dinspre latura psihopatologică, studiile asupra ACE (evenimente de 

adversitate în timpul copilăriei) se înmulțesc și intră în domeniul evaluării riscului 

de recidivă.  

Deopotrivă, pe latura clinică, psihologia pozitivă apare în îngrijirea 

reabilitativă și terapeutică a infractorilor. Modelele cuprinzătoare din criminologie 

(Good Lives Model cunoscut sub numele de GLM, Temporal Identity Model 

cunoscut sub numele de TIM-E) încearcă să propună legături între cele două laturi 

pentru a sprijini cel mai bine oamenii către desistare.  

Scopul autorului a fost să ia în considerare o ipoteză clinică de lucru bazată pe 

cunoștințele științifice actuale pentru a ghida în mod concret munca profesioniștilor 

criminologi care vin în contact cu infractorii.  

Cu toate acestea, Erwan Dieu încearcă să răspundă unei întrebări adiacente: 

Cum să propună o lectură a psihologiei pozitive la nivelul criminologiei referitoare 

la legătura dintre evenimentele adverse din copilărie (ACE) și problemele 

criminogene?  

Răspunsul constă în prezentarea, ca posibilă alternativă, a modelului „Relevant 

Positive Resources” (RPP), bazat pe procesarea neuropsihologică adaptativă a 

informațiilor care clarifică impactul asupra dezvoltării ACE, pe de o parte, și 

abordări pozitive (de exemplu, agenție, puncte forte, factori de protecție) aplicate în 

criminologia clinică pozitivă. De aceea, autorul propune să diferențiem „resursele” 

în funcție de obiectivele lor (reziliență, rezistență, protecție la risc) și natura lor 

(resurse personale sau contextuale). 

 În încheierea acestui număr al revistei, Lucie Gianola, de origine franceză, 

propune o lucrare inedită, interdisciplinară: Traitement automatique des langues et 

linguistique de corpus pour la reconnaissance d’entités en analyse criminelle.  

În opinia autoarei, specialistă în lingvistică textuală, analiza penală este o 

operațiune de sprijin investigativă bazată pe explorarea dosarului din punct de vedere 

al procedurii. Pentru a-și îmbunătăți metodele și a accelera timpul de procesare, prin 

analiza penală se caută achiziționarea și valorificarea unor noi instrumente IT.  

În consecință, în acest articol se prezintă rezultatele unei lucrări științifice în 

domeniul limbajului dedicată construirii și testării unei abordări de detectare a 

entităților derivate din procesarea automată a limbajului, în textul interviurilor cu 

martorii din procesele penale.  

Cu ocazia acestui studiu, consideră autoarea, se pun și bazele epistemologice 

pentru utilizarea instrumentelor de extragere a informațiilor și de explorare textuală 

în contextul urmăririi penale. 
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