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PROFESIA LA ZI
Consideraþii cu privire la exercitarea în România
a profesiei de avocat de cãtre avocaþii din statele membre
ale Uniunii Europene
Avocat Ion TURCULEANU
Decanul Baroului Dolj
Avocat Andreea-Livia TURCULEANU
Baroul Dolj

Necesitatea adoptãrii unor norme juridice care sã determine cadrul legal în care avocaþii
care ºi-au obþinut titlul de avocat într-o þarã membrã a Uniunii Europene, a fost determinatã în
opinia noastrã de doi factori:
• un prim factor care a determinat necesitatea unei asemenea reglementãri a fost extinderea
UE ºi a spaþiului economic european;
Conform articolului 7 din Tratatul UE, piaþa internã cuprinde un teritoriu fãrã frontiere
interne. Acest lucru nu înseamnã numai inexistenþa graniþelor din punct de vedere vamal, ci ºi
din perspective libertãþi de miºcare persoanelor, bunurilor ºi serviciilor, ºtiut fiind faptul
eliminarea obstacolelor în aceste domenii constituie un obiectiv primordial al Comunitãþii. O
limitare a dreptului de practicare a acestei profesii în sensul desfãºurãrii ei numai pe teritoriul
þãrii în care avocatul ºi-a obþinut titlul ar fi o gravã încãlcare a drepturilor acestora, ºi mai mult
decât atât, ar putea fi consideratã o discriminare faþã de celelalte profesii, care, dacã nu sunt
liberale ºi nu au o organizare de sine stãtãtoare, beneficiazã de recunoaºtere prin simpla
recunoaºterea a diplomelor obþinute.
• un al doilea factor este în fapt un rezultat al acestei extinderi ºi anume intensificarea
activitãþii avocaþiale în afara spaþiilor statelor de origine ale avocaþilor, intensificare care ar
putea determina dificultãþi în exercitarea acestei profesii.
Ca o consecinþã a apariþiei Uniunii Europene de azi s-a format o nouã ramurã a dreptului:
dreptul comunitar. Urmare a aderãrii României la U.E. s-au intensificat tranzacþiile comerciale
internaþionale, existând situaþii în care dreptul intern, dreptul intenþional ºi dreptul comunitar
se intersecteazã, iar avocaþii români sunt nevoiþi sã dea consultaþii juridice sau sã reprezinte
interesele clienþilor la nivelul diferitelor foruri interne ºi internaþionale.
În fapt, o asemenea reglementare nu este decât o recunoaºtere a importanþei misiunii
avocatului într-un stat de drept, întemeiat pe respectul faþã de justiþie ºi în care avocatul este
indispensabil în egalã mãsurã atât justiþiei cât ºi justiþiabilului.
Pe plan intern, profesia de avocat are o reglementare relativ nouã, Legea 51/1995, fiind
adoptatã la scurt timp dupã schimbarea regimului politic al României.
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Puþinele modificãri1 aduse acestei legi au confirmat modernitatea ei, în ciuda lipsei iniþial
a unor reglementãri referitoare la posibilitatea avocaþilor din statele membre ale Uniunii
Europene sã desfãºoare activitãþi specifice profesiei pe teritoriul României. În plin proces de
integrare europeanã era evident cã ºi în acest domeniu se fãcea necesarã o completare a Legii
51/1995, în sensul directivelor emise de Consiliul de Miniºtri ai Uniunii Europene.
Introdusã în capitolul „Justiþie ºi afaceri interne”, profesia de avocat trebuia sã suporte
modificãri legislative care sã permitã avocaþilor din celelalte þãri ale Uniunii Europene
desfãºurarea unor activitãþi specifice în România. În acest sens, Legea 201/2004 modificã ºi
completeazã Legea 51/1995 prin introducerea capitolului VIII, capitol intitulat „Exercitarea în
România a profesiei de avocat de cãtre avocaþii care au obþinut calificarea profesionalã într-unul
dintre statele membre ale Uniunii Europene ºi ale spaþiului economic european”.
Acest capitol a intrat în vigoare la data aderãrii României la Uniunii Europene, aºa cum
dispune art. II alin. 1 din Legea 201/2004.
Legea stabileºte douã posibilitãþi pentru avocaþii dintr-un alt stat membru UE de a desfãºura
activitãþi profesionale în România: fie sub titlul profesional din statul de origine, fie prin
dobândirea titlului profesional din România, în condiþiile legii.
Avocaþii din prima categorie îºi pot exercita profesia pe teritoriul României fie cu caracter
permanent, fie prin prestarea de servicii.
Avocaþii care provin din Statele Membre ale UE pot desfãºura activitãþi profesionale prin
reprezentarea drepturilor unor persoane fizice sau juridice cu caracter ocazional. În aceste
cazuri singura condiþiile cerute de legiuitorul român se referã la dovada calitãþii de avocat în
statul de origine, precum ºi la respectarea legislaþiei române privind exercitarea profesiei de
avocat, respectiv a Legii nr. 51/95, precum ºi a Statutului profesiei de avocat.
Pentru a da însã posibilitatea avocaþilor care au obþinut calificarea în statul de origine de a
exercita profesia în România nu numai ocazional, dar ºi cu caracter de stabilitate, dispoziþiile
introduse prin Legea 201/2004 permit acestora sã desfãºoare activitatea cu caracter permanent,
organizându-se fie în societãþi, fie ca salariaþi în România, fie în mod independent.
Aceastã activitate se referã la dreptul statului membru de origine, la dreptul comunitar,
dreptul internaþional, precum ºi la dreptul românesc. În mãsura în care activitatea desfãºuratã
capãtã un caracter permanent ºi este îndreptatã cu prioritate asupra dreptului românesc, avocaþii
din þãrile membre UE pot cere oricând recunoaºterea diplomelor ºi admiterea în profesia de
avocat sub titlul profesional din România sau pot fi admiºi în profesia dea avocat din România
dacã fac dovada cã au activat pe o perioadã de cel puþin 3 ani în România.
Prin urmare întâlnim douã situaþii. Prima este aceea în care fãrã a fi condiþionaþi de o
activitate stabilã de avocat în România, avocaþii care profeseazã sub titlul profesional din statele
de origine pot cere recunoaºterea diplomelor2 ºi ca o consecinþã fireascã admiterea în profesia
de avocat sub titlul profesional obþinut în România. O asemenea procedurã ar avea ca efect
asimilarea diplomei obþinute în statul de origine cu o diplomã obþinutã în România, ceea ce ar
da posibilitatea avocatului strãin sã fie admis în profesie în condiþiile legii 51/1995 ºi ale Statutului
profesiei de avocat.
O a doua posibilitate le este conferitã avocaþilor din þãrile UE ºi care au profesat sub titlul
profesional din statul de origine o perioadã de minim trei ani, cu condiþia însã ca exercitarea
profesiei sã se fi fãcut în domeniul dreptului românesc sau al celui comunitar. ªi aici, însã,
Legea nr. 489/2002 privind modificarea ºi completarea Legii nr. 51/1995; Legea nr. 201/2004
privind modificarea ºi completarea Legii nr. 51/1995; Legea nr. 255/2004 privind modificarea ºi
completarea Legii nr. 51/1995; OG nr. 94/2004 privind reglementarea unor mãsuri financiare
2
Vezi Legea nr. 200/2004 privind recunoaºterea diplomelor ºi calificãrilor profesionale pentru
profesiile reglementate din România, ale cãrei prevederi se vor aplica ºi profesiei de avocat de la data
aderãrii României la Uniunea Europeanã.
1

Ion Turculeanu • Andreea-Livia Turculeanu
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legiuitorul acordã posibilitatea avocaþilor despre care vorbim sã obþinã admiterea în profesia
de avocat sub titlul profesional din România, chiar dacã perioada care priveºte dreptul românesc
este mai scurtã prin dovedirea dobândirii cunoºtinþelor ºi experienþei profesionale la care se
adaugã o temeinicã pregãtire teoreticã, dovedite prin participarea la seminarii, simpozioane,
conferinþe dedicate dreptului românesc.
Reglementare introdusã prin Legea 201/2004 ºi care se constituie în capitolul VIII al Legii
nr. 51/1995 poate fi apreciatã, prin procedura relativ simplã ºi condiþiile minime pe care un
avocat, cu titlu profesional dobândit în statul de origine, trebuie sã le îndeplineascã pentru a
profesa în România, ca o normã nefavorabilã avocaþilor români. Aceastã apreciere simplistã
trebuie sã plece de la interpretarea dispoziþiilor Tratatului UE cu privire la libera circulaþia a
persoanelor ºi la exercitarea profesiei în spaþiul european. Evident cã se poate spune cã ideea
de concurenþã este disproporþionatã câtã vreme activitatea avocaþilor desfãºuratã în statele de
origine are la bazã principiile statului de drept ºi ale economiei de piaþã.
Schimbãrile lente care au avut loc în România în anii scurºi de la schimbarea regimului
politic s-au reflectat ºi în evoluþia sistemului judiciar în care avocaþii îºi desfãºoarã cu
preponderenþã activitatea. De aceea apreciem cã existã o disproporþie între avocaþii din statele
membre UE ºi avocaþii din România (ca ºi cei din alte state candidate le integrarea europeanã),
în anumite segmente de activitate, determinate pe de o parte de lipsa practicii, iar pe de altã
parte de apariþia unor noi reglementãri necunoscute într-un trecut nu prea îndepãrtat. Dar
pentru cã viaþa socialã se desfãºoarã în spiritul concurenþei ºi al competiþiei ºi în materia profesiei
de avocat, aceste principii vor determina o preocupare continuã a avocaþilor de a se perfecþiona
ºi a se integra în marea familie europeanã.

Conferinþa „Avocatura: profesie sau afacere”

Baroul Dolj în parteneriat cu Editura Universul Juridic a organizat în data de 18 martie
2011, în Craiova la Sala Mare a Prefecturii Dolj, Conferinþa „Avocatura: profesie sau afacere”.
Lucrãrile acesteia au fost conduse ºi moderate de dl. prof. univ. dr. Ion Turculeanu, Decanul
Baroului Dolj, care a subliniat actualitatea temei ºi necesitatea dezbaterii în contextul dezvoltãrii
economice ºi a conturat noile valenþe în care trebuie exercitatã profesia de avocat.
Cu aceastã ocazie a înmânat invitatului conferinþei, d-lui Ion Predescu, judecãtor la Curtea
Constituþionalã, din partea U.N.B.R. ºi a preºedintelui acesteia, dl. Gheorghe Florea, diploma
ºi medalia jubiliarã „1990-2010 – 20 de ani de profesie independentã ºi organizare autonomã”.
Din partea Centrului teritorial INPPA Craiova au fost înmânate diplome pentru meritele în
înfiinþarea Centrului – d-nei Marin Vladulescu Floriana, Decan al Baroului Vâlcea, ºi d-lui
Cãlin Nicolae, Decanul Baroului Olt.
Dl. Ion Predescu a transmis mulþumiri Preºedintelui UNBR ºi ºi-a exprimat încrederea
deosebitã în fermitatea ºi rigoarea care îl caracterizeazã pe Preºedintele Uniunii ºi pe care lea asigurat ºi în organizarea profesiei de avocat „mai ceva decât în alte profesii”. A subliniat cã
aceastã diplomã îi evocã cei peste 38 de ani în avocaturã, cât ºi faptul cã „legea avocaturii a
fost lucratã având ca autor necunoscut comisia juridicã a Senatului, pe care a prezidat-o ani
îndelungaþi”.
Dl. prof. univ. dr. Horia Diaconescu a conturat în cuvântul sãu rolul avocatului în
contextul actual.
Dl. Ion Predescu a fãcut o prezentare a evoluþiei corpului de avocaþi, a trãsãturilor
specifice avocatului, punând accent pe reputaþia ºi atingerea scopului social al acestora.
Dl. conf. univ. dr. Lucian Sãuleanu a susþinut materialul cu titlul „Managementul
avocaturii: teme actuale ºi tendinþe”.
D-na Marin-Vladulescu Floriana, Decan Baroul Vâlcea a susþinut necesitatea implicãrii
tinerilor avocaþi în activitãþile de organizare ºi în problematica profesiei de avocat.
D-na Monica Livescu, Prodecanul Baroului Vâlcea, a prezentat recenzia cãrþii „Drept
internaþional privat - Partea generalã” a d-nei prof. univ. dr. Bianca Predescu, apãrutã la Editura
Wolters Kluver.

Managementul avocaturii: teme actuale ºi tendinþe 1
Avocat Lucian SÃULEANU
Baroul Dolj

Alegerea titlului conferinþei („Avocatura: profesie sau afacere”) nu este întâmplãtoare, ea
fiind fãcutã în decembrie 2010 pornind de la actualitatea temei ºi necesitatea dezbaterii,
dovadã fiind ºi organizarea de cãtre Uniunea Internaþionalã a Avocaþilor (UIA) pe 15-16
aprilie 2011 la Porto (Portugalia) a unui seminar pe aceastã temã („The Business of Law and
the Profession of Law”).
Nu este uºor a trage o concluzie, într-un sens sau altul ºi cu siguranþã mulþi avocaþi susþin
cã avocatura este doar o profesie, cum, de altfel, sunt ºi mulþi avocaþi ce considerã avocatura
doar o afacere.
Mai mult, constatãm cã aceastã dihotomie capãtã uneori accente dramatice:
Iatã ce un text de pe pagina web a U.N.B.R.2, unde, dupã istoricul profesiei, la pct. IV sub
titlul „Preocupãri actuale ºi de perspectivã ale profesiei de avocat” se reþine cã:

„Evoluþia profesiei legale de avocat este puternic marcatã de amplificarea fãrã precedent a
activitãþii normative, care determinã o nouã conotaþie ºi o nouã valoare profesiei de avocat
(…).
În secolul XXI, profesia de avocat este puternic marcatã de evoluþia sa cãtre mediul
economic. (…)
Actualmente, confruntarea profesiei de avocat cu realitãþile sociale ºi economice în
permanentã schimbare impun reevaluarea poziþiei instituþionale a avocatului atât în raport cu
puterea judecãtoreascã cât ºi, mai ales, în raport cu mediul de afaceri ºi societatea civilã(…).
Existã riscul ca în viitor, profesia de avocat sã poatã fi transformatã, sub presiunea
evenimentelor social-economice, într-o simplã afacere, fãrã a mai fi consideratã o profesie.”
În conturarea unei opinii trebuie sã þinem cont de realitate, aceasta fiind singura ce ne
poate convinge într-un sens sau altul... ori, poate, în a reþine cã avocatura este ºi o profesie ºi o
afacere.
Mai întâi de toate trebuie sã identificãm:
1. statutul actual al avocatului ºi relaþiile din interiorul breslei (factori interni)
2. influenþa mediului social ºi economic (factori externi)
3. soluþii

Statutul actual al avocatului ºi al relaþiilor din interiorul breslei
Aº pleca de la a contura condiþia actualã a avocatului de la un articol publicat de cãtre
Decanul Baroului Paris, dl. Cr. Chariére Bournazel în cotidianul L’Express3 din 30 august 2009,
Forma acestui material pãstreazã specificul pentru care a fost redactat, respectiv pentru conferinþa
publicã organizatã de Baroul Dolj pe data de 18 martie 2011.
2
http://unbr.ro/index.php?id=3&lg=1
3
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/avocat-un-statut-en-balance_777717.html
1
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din douã motive: pe de o parte, calitatea acestuia conferã greutate spuselor sale ºi, pe de altã
parte, a observa cã acestea sunt comune tuturor avocaþilor europeni.

„Dupã 22 de ani de avocaturã venitul unui avocat este de 850 de euro pe lunã. Aºadar,
dupã mult timp, avocatul nu mai este acel mare burghez care-i fãcea onoare clientului sãu de
a-l primi. Sistemul actual este hiperelitist, în care o minoritate trãieºte în „El Dorado” ºi alþii,
marea majoritate a avocaþilor, cãreia i se „conservã rangurile” de profesie liberalã, sunt în curs
de pauperizare” (…)
„La aceºti juriºti în robã neagrã prin urmare existã în fiecare an mai mulþi bogaþi ºi, totodatã,
mai mulþi sãraci, cu un venit mediu incredibil de mic pentru acest nivel de studii, în condiþiile
în care în ultimii 15 ani numãrul avocaþilor s-a dublat depãºind 50.000".
Iatã ceva ce ne sunã cunoscut ºi care, din pãcate, face parte din realitate.
ªi continui cu un comentariu al d-lui Marin Voicu, avocat în Baroul Bucureºti, fost judecãtor
CEDO care într-un studiu4 reþine:

«…câteva „case” de avocaþi se autoprezintã, în principal, prin portofoliile de firme asistate,
între care unele multinaþionale ºi prin cifrele de afaceri (…) întâlnim câþiva parteneri ºi zeci
(chiar sute) de salariaþi, cluburi care, de regulã, în „acord” cu guvernanþii ºi vârfurile
administraþiilor locale ºi-au împãrþit „marea piaþã a asistenþei avocaþiale.
Marea majoritate, în care tinerii ocupã ponderea, realizeazã venituri modeste, sunt „abonaþi”
la oficii, se aflã în situaþia jenantã de a nu-ºi putea achita nici mãcar taxele la barou, fãrã a avea
o minimã infrastructurã de sediu ºi alergând zilnic de la o instanþã la alta»
Cauzele condiþiei actuale5 sunt uºor de întrezãrit: numãr mare de avocaþi, condiþiile
economice nu foarte bune, lipsa unui ajutor real din partea statutului, dar ºi o pasivitate în
gãsirea unor soluþii la nivelul breslei. Fãcând o parantezã se observã conturarea unor diferenþe
chiar la nivelul barourilor, diferenþe ce pornesc tot de la factori social ºi economici.
Din punct de vedere statistic în 1995 Baroul Dolj avea 132 avocaþi, iar în 2011 sunt înscriºi
pe Tabloul avocaþilor un numãr total de 745 avocaþi.
Tocmai urmare a numãrului mare de avocaþi atât la nivel local, dar ºi naþional constãm:
• o depersonalizare a relaþiilor dintre avocaþi, însã efectul contrar îl observãm în întãrirea
structuralã a breslei
• modalitatea clasicã de relaþionare/raportare avocat-barou dispare, locul acesteia fiind
luat de alte forme de interacþiuni (informaþii oferite de barou pe pagina sa web, organizarea
unor conferinþe ori evenimente mondene etc.)
Am putea spune cã disputa este inutilã, doar terminologicã, iar într-o formulare retoricã
ne-am întreba: „De ce ne-ar fi fricã sã recunoaºtem cã avocatura este ºi o afacere? ªi cui i-ar
dãuna sã recunoaºtem aºa ceva?
Temerea porneºte chiar de la sensurile cuvântului „afacere”. Nu cred cã acest cuvânt
„afacere” trebuie sã fie interpretat într-un sens peiorativ; nu discutãm despre „comerþ” - termen
ce înseamnã cu totul altceva atât juridic ºi economic, dar ºi metaforic.

Marin Voicu, Avocatura
– profesie liberalã în spaþiul juridic european
– statutul, cariera, limitele ºi îngrãdirile exercitãrii profesiei de avocat, Revista Românã de Drept
Privat nr. 5/2009, p. 169.
5
Adicã, pe de o parte, apariþia ºi accentuarea pauperizãrii la majoritatea avocaþilor ºi, pe de altã
parte, a conturãrii unui mic procent de avocaþi cu venituri foarte mari.
4

Lucian Sãuleanu

9

Atunci când spunem „afacere” o spunem, dimpotrivã, cu intenþia de a desemna ceva ce
încã avocatura nu a creat pe deplin (structuri organizatorice ºi manageriale viabile), dar ºi cu
intenþia de a ne identifica sau apropia de un domeniu care mental înseamnã „bani” (omul
indiferent de profesie urmãreºte asigurarea unor venituri constante).
Nu cumva aceasta este ºi tendinþa la nivel european ºi, mai mult, aceasta nu se deduce
chiar din ultimele modificãri ale Legii nr. 51/1995.
La nivel european constatãm6:
• o nuanþare a posibilitãþilor de reclamã ºi publicitate (în sensul informãrii corecte a clientelei
ºi recunoaºterii posibilitãþii de a se face publicitate „întreprinderii”). Comisia Europeanã a
calificat drept neconcurenþiale regulile restrictive referitoare la publicitatea profesionalã
considerând cã informaþii transmise consumatorilor sunt opace7
• introducerea unor proceduri de redresare judiciarã a formelor de exercitare a profesiei
(recunoscând implicit economicã activitãþii avocaþilor)
• recunoaºterea posibilitãþii unor non-avocaþi în anumite limite ºi condiþii sã investeascã
în societãþi de avocaturã (spre exemplu, în legislaþia francezã începând cu anul 2004 s-a
recunoscut posibilitatea constituirii unor astfel de societãþi dar cu condiþia ca ½ din pãrþile
sociale ºi drepturile de vot sã fie deþinute de avocaþi, iar 2/3 din persoanele ce reprezintã
societatea sã fie avocaþi)
• menþinerea denumirii societãþilor de avocaturã dupã decesul asociatului sub al cãrui
nume a funcþionat societatea, cu acordul moºtenitorilor ºi cu plata unor sume de bani cãtre
succesori
• stabilirea prin lege a domeniilor de specializare, o creºtere a numãrul de operaþiuni
fiduciare etc.
La nivel naþional introducerea societãþii profesionale cu rãspundere limitatã (art. 6 din
Legea nr. 51/1990) ca ºi societate civilã cu personalitate juridicã vine în întâmpinarea rezolvãrii
unor probleme ce þin de dezvoltarea activitãþii.
Evident cã acestea sunt tot atâtea argumente ce conduc la concluzia cã soluþia depãºirii
situaþiei actuale este în adoptarea unor reguli/proceduri specifice sau apropiate mediului de
afaceri.

Influenþa mediului social ºi economic (factori externi)
Dezvoltarea economicã impune readaptarea practicilor în profesie, aceasta fiind marcatã
ireversibil de noul context economic.
Chiar dacã renumele unui avocat rãmâne cea mai bunã garanþie pentru pãstrarea clienþilor
ºi creºterea numãrului lor8, totuºi a face faþã noilor condiþii impune gãsirea unor soluþii practice
optime atât structurale la nivel de profesie, dar ºi la nivel individual (management).
Evident cã soluþiile la problemele actuale (în contextul creºterii numãrului de avocaþi ºi
unei clientele restrânse sau paupere) trebuie regânditã, activitatea avocatului (serviciile/
activitãþile) cu scopul lãrgirii în fapt a pieþei.
Identificãm ca ºi cauze: lipsa unei specializãri pe ramuri de drept (realã ºi chiar recunoscutã
legal); lipsa unei structurãri de atribuþii mãcar informal la nivel de birou (pe verticalã – pe
Pentru amãnunte a se vedea Cãlin-Andrei Zamfirescu, U.N.B.R., Curierul judiciar nr. 6/2007, p. 2-3
Idem p. 2
8
Marin Voicu, op. cit, p. 171
6
7
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instanþe, dar ºi al naturii activitãþii: avocat pledant) asigurarea consultanþei juridice; regândirea
relaþiei avocatului cu profesiile conexe (experþi, traducãtori etc.)
Unele din aceste soluþii sunt la latitudinea avocaþilor (managementul), altele depind de
modificãri legislative:
• specializarea sã fie recunoscutã statutar ºi exercitatã doar în urma unui examen pe
respectivele ramuri de drept (unele state din U.E. au recunoscut specializarea ºi numai obþinerea
unui examen dã dreptul avocatului respectiv de a se exercita activitatea prevalându-se de
respectivele specializãri)
• monopolul reprezentãrii legale, mãcar parþiale cum existã în anumite state ale U.E. în
faþa instanþelor supreme (de altfel, ºi în România s-a încercat introducerea obligativitãþii asigurãrii
reprezentãrii prin avocat în faza de recurs, justificat de faptul cã problemele ridicate sunt unele
de nelegalitate)
• stabilirea unor onorarii minimale (cazul Austriei, Greciei9); problemã evitatã ºi care ar
ajuta creºterea veniturilor; ar fi o mãsurã cu caracter social, protecþionist pentru avocaþi. S-a
considerat cã o astfel de posibilitate nu existã, deºi la nivel european sunt state care au prevãzut
onorarii minimale. Mai mult, chiar Codul nostru de procedurã civilã face trimitere în art. 274
C. pr. civ. la onorariile minimale („Judecãtorii au însã dreptul sã mãreascã sau sã micºoreze
onorariile avocaþilor, potrivit cu cele prevãzute în tabloul onorariilor minimale”) sau cazul
onorariilor minimale ale notarilor. Chiar dacã profesia noastrã este liberalã, nu înseamnã cã
stabilind un prag minimal s-ar aduce atingere libertãþii de negociere a onorariului.
Observând cã au crescut costurile unui proces ºi mã refer, în primul rând, la nivelul taxelor
de timbru în cazul litigiilor evaluabile, oare avocatul nu ar putea sã încaseze un onorariu
minimal la nivelul taxei de timbru. Oare ce justificare gãsim împotriva unei astfel de soluþii?
Statul român percepe o taxã pentru asigurarea acestui serviciu public, dar ºi avocatul, al cãrui
rol este convergent, ar trebui sã beneficieze de un astfel de onorariu minimal.
• problema impozitelor (ºi exemplificãm situaþie generalizatã de platã a CAS-ului) care
constituie o problemã pentru marea majoritate a avocaþilor la nivel naþional ºi pentru care nu
se cautã o soluþie rezonabilã; spre exemplu sub acest aspect în Franþa prin Legea asupra redresãrii
judiciare a profesiilor liberale avocaþii au obþinut eºalonarea plãþii datoriilor bugetare pe un
termen de 10 ani.
• conturarea unui regim fiscal adaptat la specificul avocaturii; spre exemplu, nu existã un
regim clar al deductibilitãþilor fiscale (în mãsura în care se fac investiþii ºi sunt deduse integral,
ulterior cu ocazia unui control fiscal acestea depind de interpretarea organului de control sau
cheltuielile cu achiziþionarea unui autoturism sau a carburanþilor nu mai constituie cheltuieli
deductibile la momentul achiziþionãrii sau când acestea erau deductibile erau înlãturate pe
motiv cã avocatul nu fãcea dovada cu ordin de deplasare, deºi mare parte a activitãþii era ºi
este la instanþele dintr-o singurã localitate sau obligaþia de platã a TVA începând cu momentul
obþinerii unor venituri de 35.000 EURO, deºi cota de 24% provine exclusiv dintr-o simplã
negociere a onorariului, procent mare, neadaptat specificului activitãþii, ºi care conduce la
gãsirea unor soluþii necorespunzãtoare; mai mult în cazul achiziþionãrii unui autoturism cu
plata integralã nu existã deductibilitatea TVA, ci suma reprezentând TVA se include în costul
de achiziþie influenþând astfel calcul impozitului pe venit, dar defalcat pe perioada de amortizare.
De asemenea, cabinetele individuale de avocaturã ºi societãþile civile de avocaþi ca ºi
forme de exercitare ce nu au personalitate juridicã nu sunt apte sã corespundã unei dezvoltãri
a infrastructurii, nici din perspectiva fiscalitãþii, dar nici a siguranþei patrimoniului avocatului
Cristiana I. Stoica, Janice H. Webster, Avocatul român în sistemul de drept european, Ed. All,
Bucureºti, 1997, p. 115 ºi urm.
9

Lucian Sãuleanu
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în ciuda existenþei instituþiei patrimoniului de afectaþiune. Acestea ºi-au arãtat limitele chiar
din perspectiva modului în care sunt tratate: spre exemplu, având un autoturism pe societatea
civilã profesionalã asigurãrile obligatorii sau impozitul aferent îl plãteºti ca ºi la o persoanã
juridicã, iar condiþiile ºi actele solicitate pentru obþinerea unui credit bancar sau a unui leasing
depãºesc orice modalitãþi rezonabile de înþelegere, iar în evidenþele bãncilor cabinetele
individuale, societãþile de avocaturã sunt clasificate ca persoane juridice; asigurarea unei creditãri
este mai mult decât complicatã la avocaþi decât la o simplã societate comercialã.
Se observã, aºadar, tendinþa legiuitorului din anumite puncte de vedere de a ne aplica
regulile specifice activitãþilor economice ºi sub anumite aspecte nereglementarea
corespunzãtoare a unor instituþii juridice adaptate specificului ºi scopului avocaturii.

Soluþii
Observând cã existã o inflaþie normativã face imposibilã asigurarea unei reprezentãri
juridice/consultanþe de un singur avocat pe toate ramurile de drept trebuie sã stabilim scopul.
Este normal ca recunoscând cã se impune reinventarea modului de gestionare a activitãþii
ºi urmãrind acest þel urmeazã a avea loc o transformare cantitativã (mai multe societãþi de
avocaturã puternice capabile sã susþinã mai multe specializãri, mai mulþi avocaþi, cu investiþii
imobiliare ºi mobiliare adecvate), dar ºi calitativã (un astfel de efect este implicit). Iatã, acesta
este scopul
Deci, scopul în a exercita avocatura ca ºi o afacere este de a gãsi matricea specificã acestei
activitãþi la condiþiile secolului XXI.
Dacã iniþial activitatea avocatului se consuma eminamente pe fundalul confruntãrii la
barã, constatãm o permutare a centrului de greutate cãtre consultanþã. Tocmai observând ºi
recunoscând aceastã mutare a centrului de greutate, trebuie sã identificãm ºi sã întãrim
elementele ce configureazã actuala poziþie a avocatului.
Specializarea ºi consultanþa juridicã, adicã a oferi unui client un sprijin privitor la probleme
sale implicã ºi o responsabilizare a profesiei. Atât timp cât avocatul nu este doar un simplu
mijlocitor pentru afirmarea/protejarea unui drept subiectiv, ci joacã un rol din ce în ce mai
important pentru clienþii sãi, implicit trebuie depãºite ºi limitele actuale ºi gãsitã noua matrice
a avocatului. Avocatul a devenit un sfãtuitor, un consultant ce conduce clientul cãtre alegerea
unei soluþii, motiv în plus pentru care se impune a se avea în vedere specializarea ºi secretul
profesional. În acest fel se va modifica ºi percepþia profesiei noastre ºi a avocaþilor de cãtre
clienþi, care nu de multe ori nu ne este favorabilã.
Concluzionând, nu cred cã trebuie sã punem preþ pe o simplã diferenþie: profesie sau
afacere. Este doar o problemã terminologicã. Esenþa trebuie cãutatã în altã parte: în modul în
care noi, avocaþii, înþelegem sã face datoria atât pentru a atinge scopul social, dar ºi pentru
asigurarea bunãstãrii personale ºi a tuturor celor din breaslã.
Niciodatã aceastã activitate nu se va putea exercita decât de specialiºti, indiferent de formele
de organizare, de posibilitatea investirii de cãtre terþi în societãþile de avocaturã, indiferent de
denumiri, de structurarea organizatoricã etc.

Raport de activitate
al Consiliului Baroului Dolj
pentru perioada Aprilie 2007 – Martie 2011
(EXTRAS)
Lista cu iniþiativele notabile ale Consiliului Baroul Dolj:
Iniţiativele Consiliului Baroului Dolj
1)
2)

REZULTAT

Afilierea Baroului Dolj la U.I.A. şi la I.B.A.
* s-a realizat afilierea
Reducere de taxe
* s-a aprobat: reducerea taxei de reînscriere a avocaţilor suspendaţi
pentru neplata taxelor profesionale de la 1500 lei la 300 lei; transferul
avocatului din alt barou în Baroul Dolj de la 1500 lei la 500 le;
înscrierea în TADDEP a avocatului primit în profesie prin examen de
la 2500 lei la 1500 lei.
3) Realizarea site-ul baroului Dolj – www.barouldolj.ro
* s-a făcut
(peste 2150 de ştiri
publicate)
4) Demers la Curtea de Apel Craiova pentru a se aproba eliberarea de
* s-a efectuat demersul
copii simple din dosarele avocaţilor
5) Organizarea în ziua de 22.06.2007 a unei manifestări cu ocazia Zilei
* a fost organizată
Avocatului Român
manifestarea la sediul
Baroului Dolj
6) Modificarea deciziei Consiliului Baroului Dolj din 08.09.2007
* s-a modificat
referitoare la condiţiile şi criteriile pe care trebuie să le îndeplinească
avocaţii definitivi pentru a putea deveni avocaţi îndrumători.
7) Continuarea Istoriei Baroului Dolj
* s-a amânat soluţionarea cererii d-nei
M.Predescu, I.Predescu şi B.Predescu de a li se
pune la dispoziţie documente din arhiva baroului
8) Efectuarea unui demers către instanţe şi parchete în sensul unei mai
* s-a efectuat
atente verificări a mandatului de reprezentare în cauzele civile (Dec. XXII
din 12.06.2006 a ICCJ – Secţiile Unite)
9) Trimiterea unei adrese la UNBR prin care să se solicite declanşarea
* s-a trimis
negocierilor cu Ministerul Justiţiei pentru modificarea protocolului privind
cuantumul onorariilor pentru oficii astfel: de la 40 lei la 100 lei; de la 150 lei
la 500 lei.
10) Reducerea cu 50 % a indemnizaţiilor acordate membrilor consiliului
* au fost reduse
pentru fiecare şedinţă de consiliu.
indemnizaţiile
11) Propunere de înfiinţare a unei fundaţii, asociaţii
* s-a înfiinţat Asociaţia
„Dem Stoenescu”
12) Efectuarea demersurilor necesare pentru înfiinţarea
* s-a înfiinţat Centrul teritorial
Centrului Teritorial Craiova al INPPA
Craiova la care s-au afiliat barourile
Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt,
Teleorman şi Vâlcea
13) Amenajarea spaţiului destinat avocaţilor la Tribunalul Dolj
* a fost amenajat spaţiul
14) Demers pentru ca la Judecătoria Craiova să se creeze posibilitatea ca
* a fost amenajat un
avocaţii să poată plăti taxele judiciare de timbru pentru şi în numele
birou al serviciului taxe
clienţilor lor.
şi impozite de pe lângă
Primăria Craiova
15) Inaugurarea oficială a Vilei Themis de la Călimăneşti – 7 septembrie
* a fost inaugurată Vila
2007
Themis cu participarea
domnului av.dr.
Gheorghe Florea,
preşedintele UNBR
16) Înlocuirea centralei termice pe gaze naturale de la Vila Themis cu o
* a fost realizată
centrală pe lemne pentru eficientizarea activităţii vilei.
investiţia
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Iniţiativele Consiliului Baroului Dolj

REZULTAT

1) Propunerea ca avocaţii pensionari din Baroul Dolj să beneficieze de un
sejur gratuit la Vila Themis din Călimăneşti-Căciulata, jud. Vâlcea în luna
Decembrie a fiecărui an

* propunerea a fost
aprobată şi pusă în
practică în anii 2009 şi
2010
* s-a aprobat
* s-a încheiat protocolul
care este operaţional din
anul 2008
* s-a făcut demersul
(Jud.Craiova nu a dat
răspuns favorabil)
* s-a făcut demers la
Colegiul Naţional „Carol
I”
* s-a făcut demers la
Liceul Economic
Craiova
Răspunsurile nu au fost
favorabile; se vor
continua demersurile.

2) Organizarea manifestării „Zilele Baroului Dolj” – 15 noiembrie 2008
3) Încheierea unui protocol cu CAS Dolj pentru a facilita plata
contribuţiilor de asigurări de sănătate de către avocaţii din barou
4) Arhivele de la Judecătoria Craiova şi Tribunalul Dolj să fie deschise
zilnic numai pentru avocaţi între orele 10-14
5) Recuperarea bustului fostului decan al Baroului Dolj (1895-1909) av.
Anghel Betolian
6) Recuperarea bustului fostului decan al Baroului Dolj (1864-1876) av.
Gheorghe Chiţu

7) Demers la UNBR (adresa nr. 954/04.06.2009) privind recuperarea de la
MJ a cheltuielilor făcute cu funcţionarea SAJ
8) Propunere privind organizarea Zilei Avocatului Român la data de
* s-a aprobat
24.06.2009
9) Propunerea de formulare şi depunere a unei alte plângeri penale
* s-a aprobat propunerea
împotriva numitului Nicola Marius
* s-a făcut plângerea
10) Proiect „Premiile anuale * s-a realizat. Au fost acordate premiul „Dem Stoenescu” – av. Ion
ale Baroului Dolj”.
Turculeanu, av. Sorin Ionescu, premiul „Gheorghe Chiţu” – av.Ion
Predescu, av. Mihail Neagoe -, premiul „Iustitia” – av.Radu Marinescu,
av.Lucian Săuleanu - şi premiul „Speranţa” – av.Mihaela Alexandroiu
11) Propunere de sponsorizare a unui număr de doi avocaţi care să
* s-a aprobat
participe în perioada 11-12 noiembrie 2010 la Balkan Legal Forum
12) Propunere de a se adopta hotărâri de către Consiliul UNBR în şedinţa
de 11-12 septembrie 2010 prin care să se solicite la CSM completarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a instanţelor de judecată cu o
dispoziţie prin care citarea părţilor să se facă la o anumită oră pentru fiecare
cauză în parte.
13) „Ghidul de beneficii pentru avocaţi”; înaintare şi încheiere de contracte * ghidul a fost elaborat şi
de parteneriat cu REDAC, Vila Themis, Lord’s House, Agen’ia Mapamond, publicat pe prima pagina
Centrul medical Amaradia, Model Club, Cornul Abundenţei, Casa Bogdan,
a Baroului Dolj
BRD, BCR, Carpatair, Ford România, Aliantz Tiriac, Fundaţia Shakespeare,
New Look, Altex Romania, SC Casa Noastră SRL Romstal Imex, Cargus
Internaţional, Restaurant Chez Nous, Editura Universul Juridic etc.
14) „Proiectul Recom online” prin care avocaţii din Baroul Dolj pot obţine * aplicaţia este
gratuit informaţii oficiale referitoare la toate firmele din România prin
operaţională din luna
accesarea programului Recom Online
octombrie 2010 şi poate
fi accesată de la sediul
Baroului Dolj
15) „Cardul de identitate pentru avocat”; propunere pentru aprobarea
* au fost confecţionate la
modelului Cardului de identitate pentru avocat şi efectuarea de carduri
cerere aproximativ 200
pentru avocaţi.
de carduri
16) „Fii bun şi dăruieşte de Crăciun”; proiect umanitar de ajutorare a copiilor şi * s-a efectuat. Proiectul a
bătrânilor nevoiaşi desfăşurat în anul 2007 în parteneriat cu Direcţia Generală de fost preluat şi de alte
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj iar în anii 2008-2010 în parteneriat
barouri.
cu Asociaţia Vasiliada de pe lângă Mitropolia Olteniei
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Iniţiativele Consiliului Baroului Dolj

1) „Fii bun şi dăruieşte sinistraţilor”; proiect umanitar de ajutorare a
sinistraţilor rămaşi fără casă în urma inundaţiilor catastrofale cu care s-a
confruntat populaţia din judeţele de nord-est în anul 2010

REZULTAT

* s-a efectuat. Au fost
colectate şi trimise sume
de bani şi articole de
îmbrăcăminte.
* s-a realizat

2) Propunere către UNBR ca în perioada 9-11 octombrie 2009 să se
desfăşoare la Craiova şedinţele Comisiei Permanente şi Consiliului Uniunii
Naţionale a Barourilor din România
3) Organizarea în data de 5 decembrie 2009 a conferinţei „Dem D.
* s-a realizat
Stoenescu. Decan al Baroului Dolj”
4) „Calendarul de evenimente ale Baroului Dolj”; începând cu anul 2010, * s-a realizat
Baroul Dolj publică la începutul fiecărui an calendarul de conferinţe şi
evenimente pentru anul în curs. Au fost organizate conferinţe conform
calendarelor de evenimente anexate la prezentul raport.
5) Propunere pentru modernizarea platformei electronice a Baroului Dolj
* noua platformă este
de gestiune a bazei de date a avocaţilor şi eficientizarea activităţii
operaţională
Serviciului de Asistenţă Judiciară de pe lângă Baroul Dolj
* Publicitatea proiectului a fost
6) Propunere de încheiere a unui parteneriat cu Consiliul Local
asigurată prin afişe, postere,
Craiova care are ca obiect informarea locuitorilor municipiului
Craiova prin Serviciul de Asistenţă Judiciară din cadrul Baroului Dolj autocolante, bannere realizate
pe suporturi şi prin mijloace
în privinţa acordării asistenţei judiciare în temeiul dispoziţiilor legale
precum mijloacele de transport
în vigoare
în comun, panotaj pe mobilierul
urban, în staţiile de autobuz şi
în alte spaţii publice, banere cu
una sau două feţe inscripţionate
cu autocolante sau tipărite
direct, montate între stâlpii de
susţinere.
7) Propunere de participare a avocaţilor din Baroul Dolj la proiectul
* au fost diseminate
PenalNET
informaţii
8) Propunere de dezvoltare a fondului de * au fost încheiate abonamente la Curierul judiciar,
periodice a Bibliotecii Baroului Dolj
Buletinul casaţiei, Buletinul curţilor de apel, Caiete
de drept penal, Pandectele române, Revista română
de drept comunitar, Revista română de drept
comercial, Revista română de dreptul muncii,
Revista română de drept privat, Revista română de
arbitraj, Dreptul
9) Modernizarea Reţelei de calculatoare LEX * au fost efectuate investiţii în calculatoarele de la
de la sediul baroului
reţeaua LEX (placă de bază, memorie, procesor,
hard disk, etc.)
10) Reluarea tradiţiei publicistice a baroului prin editarea Revistei Baroului * au fost publicate
Dolj – „IUSTITIA”
numerele 1 şi 2 ale
Revistei „IUSTITIA”
11) Utilarea birourilor de asistenţă juridică din Băileşti, Calafat, Filiaşi şi
* au fost utilate cu
Segarcea
imprimante şi
calculatoare cu program
legislativ şi acces la
internet.
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Iniţiativele Consiliului Baroului Dolj

1)

Modernizarea sediului Baroului Dolj

REZULTAT

* utilarea bibliotecii baroului cu dulapuri pentru
periodice
* a fost schimbată tâmplăria exterioară de fier a
baroului cu tâmplărie PVC
* a fost renovată sala mică de bibliotecă pentru a
fi mutat biroul secretariat în vederea deschiderii
intrării operaţionale în barou de pe Bulevardul
Carol I
2) Construcţia biroului avocaţilor de la sediul
* a fost construit şi mobilat biroul avocaţilor de
Tribunalul Dolj
la Tribunalul Dolj
3) Mobilarea sălilor de judecată din cadrul instanţelor în vederea
* Realizare de bănci şi
asigurării unor condiţii civilizate de lucru pentru avocaţi
mese dedicate, cuiere şi
mobilier destinat birourilor
avocaţilor din judeţ
4) Încheierea unui parteneriat strategic cu o editură în vederea publicării
* s-au pus bazele
revistei baroului şi amenajării de standuri de carte cu ocazia conferinţelor
colaborării cu Editura
organizate de Baroul Dolj
Universul Juridic
Bucureşti
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FORUM
Central and East European Moot competition

Baroul Dolj a susþinut, alãturi de Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Administrative a Universitãþii
din Craiova, deplasarea în Lituania a unei echipe la Concursul „Central and East European
Moot competition” (CEEMC).
Echipa din Craiova a fost coordonata, ca în fiecare an, de d-na. prof. univ. dr. Bianca
Predescu acordând permanentã susþinere echipei pentru formare profesionalã la nivel european.
Central and East European Moot competition (CEEMC), ajunsã deja la a 17-a ediþie
încurajeazã echipe de studenþi la drept ai universitãþilor din centrul ºi estul Europei sã participe
la o confruntare ce simuleazã cadrul unui proces în fata Curþii de Justiþie a Uniunii Europene
de la Luxemburg. Competiþia este organizatã de British Law Centres, sub auspiciile Curþii de
Justiþie a Uniunii Europene ºi Centrului pentru Studii Juridice Europene al Universitãþii
Cambridge.
Mihai Narcis Osiceanu, Radu Costin Canþãr, Florin Corneanu, studenþi ai Universitãþii din
Craiova, Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Administrative, au obþinut locul al doilea la secþiunea
„written pleadings” (pledoarii scrise), unde au ajuns pânã în faza semifinalelor. De asemenea
Mihai Narcis Osiceanu a primit premiul „noted speaker” al competiþiei.
Alþi doi studenþi ai facultãþii de drept din Craiova Denisa Lavinia Dobre ºi Rãzvan Scafeº
au avut calitatea de „coach”, dupã ce, anul trecut au fost ºi ei participanþi la aceastã competiþie,
obþinând rezultate excepþionale.
Competiþia simuleazã un proces pornit printr-o întrebare preliminarã adresatã de o instanþã
dintr-un stat membru al Uniunii cãtre Curtea de Justiþie ºi trateazã mai multe probleme complexe
de drept substantiv comunitar.
Fiecare echipã care participã este nevoitã sã reprezinte atât „applicant-ul” (reclamantul)
cât ºi „defendant-ul” (pârâtul), întâi prin trimiterea unei forme scrise a pledoariei cu susþinerea
argumentelor pentru fiecare parte, iar apoi, în cadrul concursului propriu-zis prin susþinerea în
limba englezã a argumentelor, unde trebuie sã fie cât mai spontani ºi mai bine pregãtiþi pentru
a face faþã întrebãrilor de moment ale juriului.
Importanþa competiþiei rezidã în familiarizarea studenþilor la drept cu sistemul comunitar
de norme, cu atmosfera unui proces în faþa unei instanþe europene de prestigiu, unde trebuie sã
gãseascã soluþii pentru rezolvarea unui ansamblu de probleme foarte delicate ale dreptului
european sau în ocazia pe care o au aceºtia de a fi apreciaþi de ilustre personalitãþi ale dreptului
european. Studenþilor, care sunt la începutul drumului în cunoaºterea problemelor de drept
european în contextul actual, li se oferã o oportunitate importanta de a-ºi dezvolta unele abilitãþi
pe care le pot folosi ulterior atât în continuarea studiilor, cât ºi în viaþa profesionalã. De altfel,
mulþi dintre foºtii competitori au îmbrãþiºat fie o cariera de avocat plinã de succes, fie una
diplomaticã la nivel european.
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Juriul este format din judecãtori, profesori recunoscuþi de drept european, reprezentanþi ai
instituþiilor Uniunii Europene precum ºi din avocaþi renumiþi.
Anul acesta, componenþa curþii a fost urmãtoarea:

Preºedintele Curþii:

❚ Eleanor Sharpston – Avocat General din partea Marii Britanii la Curtea de Justiþie a
Uniunii Europene;

Judecãtori:

❚ Vilenas Vadapalas – Judecãtor la Curtea Generala a Uniunii Europene,
❚ William Cornish – Profesor Universitatea Cambridge,
❚ Rosa Greaves – Profesor Universitatea din Glasgow,
❚ Nicholas Fletcher – Avocat, Partener Clifford Chance Solicitors,
❚ Carsten Zatschler – Referendar Curtea de Justiþie a Uniunii Europene,
❚ Jonathan Morgan – Profesor Universitatea Oxford,
❚ Alexandre Kornezov – Referendar Curtea de Justiþie a Uniunii Europene,
❚ Catherine Howdle – Legal adviser UK Law Society Bruxelles, Referendar Curtea de Justiþie
a Uniunii Europene,
❚ Michael Bobek –European University Institute, Lady Odile Slynn.

Tranzacþia ºi acordul de mediere
Avocat Luminiþa TRIFAN
Baroul Dolj

Fiinþele umane sunt ca niºte maºinãrii care reacþioneazã.
Cel mai firesc lucru, atunci când te confrunþi cu o situaþie dificilã, este sã reacþionezi - sã
acþionezi fãrã sã gândeºti, consecinþa fiind apariþia disputei, a conflictului.
Preocuparea imediatã dupã recunoaºterea situaþiei conflictuale în care te gãseºti, este aceea
a rezolvãrii, cât mai curând cu putinþã, a tuturor problemelor, în încercarea de a regãsi echilibrul.
Foarte mulþi dintre oameni se adreseazã instanþei de judecatã, aceasta reprezentând metoda
clasicã, tradiþionalã pentru rezolvarea disputei lor, în timp ce alþii opteazã pentru alte metode
de rezolvare a conflictelor, precum negocierea directã, concilierea, medierea sau arbitrajul
(metode ADR – „Apropriate Dispute Resolution” cunoscute a fi „amiabile”).
Demersul celor care iniþiazã o procedurã în faþa instanþelor de judecatã se finalizeazã, de
regulã, printr-o hotãrâre judecãtoreascã, în timp ce orice altã procedurã amiabilã, în situaþia
ajungerii la înþelegere, va avea drept efect un acord, care poate primi o varietate de denumiri,
funcþie de procedura aleasã, de materia, specificul fiecãrui caz, interesele pãrþilor, autoritatea
cãreia urmeazã sã fie adresat spre validare ori executare, astfel: contract, pact, proces verbal
de negociere, proces verbal de conciliere, contract, convenþie, acord de mediere.
Exista situaþii în care pãrþile aflate deja în stare de judecatã în faþa unei instanþe competente,
ajung la concluzia cã o continuare a judecãþii ar putea dãuna ambelor pãrþi. Astfel, ele urmeazã
a soluþiona conflictul dedus judecãþii pe cale amiabilã. Pentru aceasta vor încheia o tranzacþie.
Dispoziþiile art. 271-273 C. proc. civ. ºi ale art. 1704-1705 C. civ. dau posibilitate pãrþilor
ca, oricând, în cursul judecãþii, chiar dacã nu au fost citate, sã solicite instanþei de judecatã sã
ia act de învoiala lor ºi sã pronunþe o hotãrâre care sã o consfinþeascã.
Suntem aºadar, în situaþia unei „împãcãri” care intervine dupã iniþierea unui demers judiciar,
fie mai înainte ca pãrþile sã fie citate, dupã citarea lor înaintea primului termen fixat pentru
judecarea cererii sau oricând în cursul judecãþii, chiar ºi în cãi de atac (apel, recurs).
Împãcarea pãrþilor îmbracã mai întâi forma „tranzacþiei”, ca mai apoi aceasta sã fie
prezentatã instanþei de judecatã spre verificare ºi validare, urmând sã alcãtuiascã dispozitivul
unei hotãrâri ce va pune capãt procedurii judiciare.
Instanþa este obligatã sã examineze conþinutul tranzacþiei ºi condiþiile în care a fost încheiatã,
sã constate dacã nu se urmãreºte un scop ilicit, sã nu fie potrivnicã legii, intereselor statului
sau unui terþ sau dacã nu este rezultatul unui viciu de consimþãmânt.
Învoiala pãrþilor va fi înfãþiºatã în scris ºi va alcãtui dispozitivul hotãrârii de expedient.
Reciprocitatea concesiilor deosebeºte tranzacþia de achiesare, care constituie recunoaºterea
necondiþionatã de cãtre o parte a drepturilor ori pretenþiilor celeilalte pãrþi. Tranzacþia judiciarã
este rodul voinþei libere a pãrþilor, care au reuºit singure, ori cu sprijinul avocaþilor, sã depãºeascã
barierele comunicãrii ºi sã urmeze un proces de negociere directã, fãrã a fi fost necesarã
intervenþia unei persoane neutre ºi imparþiale.
Cunoaºtem cu toþii însã cã un numãr destul de mic de justiþiabili ajung la înþelegere dupã
ce au apelat la instanþa de judecatã, cei mai mulþi alegând sã se judece perioade mari de timp
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ºi cheltuind sume foarte mari de bani, uneori fãrã a primi vreo satisfacþie, în mod paradoxal,
chiar ºi în situaþia unui câºtig de cauzã (hotãrâre ce nu poate fi executatã, reducerea dramaticã
a valorii obiectului cauzei etc.).
Alteori, ca ºi avocaþi, observãm suspiciunile pãrþilor în ceea ce priveºte felul în care va fi
executatã hotãrârea de expedient, neîncrederea acestora în „promosiunile” aºternute pe hârtie,
dar ºi neajunsul exprimãrii destul de limitate a intereselor ºi nevoilor lor, „schema” tranzacþiei
fiind una clasicã, rigidã, ce urmeazã textele de lege întocmai, nelãsând libertatea pãrþilor de a
crea propria variantã a înþelegerii cu celãlalt .
Dificultatea ajungerii la înþelegere pe calea unei tranzacþii am constatat-o personal, în
calitate de avocat, atunci când pãrþile nu au avut condiþiile necesare pentru a discuta în liniºte,
nu au avut la dispoziþie un timp, odatã ajunºi în instanþã spaþiul ºi timpul erau extrem de
limitate. Graba, lipsa unei mese a tratativelor, a unui spaþiu neutru, par a rãmâne pentru totdeauna
piedici în realizarea unor tranzacþii, apreciind cã „momentul” împãcãrii nu pluteºte în aer, ci
este clãdit cu greu, cu rãbdare ºi înþelepciune de cãtre ambele pãrþi.
„Mica reformã în justiþie” propune destul de rezervat, prin apariþia Legii nr. 202/2010 o
modalitate concretã prin care pãrþile litigante pot încerca rezolvarea problemelor lor în afara
instanþei de judecatã, adicã la mediere, dupã patru ani de la apariþia Legii 192/2006 privind
medierea ºi organizarea profesiei de mediator.
Astfel, dispoziþiile art. 130 din C. pr. civ. au fost modificate cãpãtând forma urmãtoare:
„În litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere, judecãtorul poate
invita pãrþile sã participe la o ºedinþã de informare cu privire la avantajele folosirii acestei
proceduri. Când considerã necesar, þinând seama de circumstanþele cauzei, judecãtorul va
recomanda pãrþilor sã recurgã la mediere, în vederea soluþionãrii litigiului pe cale amiabilã, în
orice fazã a judecãþii. Medierea nu este obligatorie pentru pãrþi”.
Medierea este încã o procedurã nouã în România, care se desfãºoarã într-un cadru privat,
ce asigurã confidenþialitatea discuþiilor, iar pãrþile sunt asistate de o persoanã neutrã ºi imparþialã
numitã mediator, care le va ajuta sã negocieze în vederea ajungerii la o înþelegere.
Acordul de mediere este actul final ºi corespunde ultimei etape a procesului de mediere,
act care va reda termenii înþelegerii la care s-a ajuns în urma derulãrii procedurii de mediere.
Acordul de mediere va trebui sa fie un raport fidel al tuturor aspectelor asupra cãrora
pãrþile au convenit ºi trebuie sã facã referire la toate cererile fãcute de pãrþile implicate.
În acest sens, mediatorul, pe lângã obligaþia legalã de a veghea la respectarea legalitãþii ºi
a moralitãþii, va insista ca înþelegerea scrisã a parþilor sã conþinã:
• consemnarea exactã a identitãþii pãrþilor precum ºi a domiciliului, reºedinþei sau sediului
pãrþilor;
• menþionarea completã ºi exactã a felului în care pãrþile au fost de acord sã îºi rezolve
disputa;
• definirea clarã a modalitãþilor ºi a limitelor de timp în care se vor respecta obligaþiile
asumate;
• precizarea, în detaliu, a unor condiþii, garanþii, eventuale dobânzi, scuze sau recomandãri
cu care pãrþile au fost de acord;
• în cazul în care existã un dosar pe rolul instanþei de judecatã, trebuie stabilitã modalitatea
de recuperare a cheltuielilor de judecatã efectuate pânã la data semnãrii acordului;
• semnarea ºi datarea acordului de cãtre toate pãrþile implicate;
• înþelegerea pãrþilor poate fi afectatã în condiþiile legii de termene ºi condiþii.
Mediatorul are obligaþia de a informa pãrþile în ceea ce priveºte necesitatea întocmirii
unui acord în formã scrisã, mai cu seamã atunci când existã pe rolul instanþelor un litigiu al
cãrui obiect corespunde obiectului medierii, dar ºi despre valoarea probantã a acordului de
mediere, care este aceea a unui înscris sub semnãturã privatã.
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În situaþiile în care este necesar a fi îndeplinite anumite condiþii de fond ºi formã, potrivit
legii, acordul de mediere va trebui supus încuviinþãrii instanþei ori autentificãrii notarului public,
dupã caz.
Înþelegerea pãrþilor obþinutã prin mediere va satisface interesele ºi nevoile ambelor pãrþi,
fiind recunoscutã a fi una „reciproc avantajoasã”, dar mai presus de toate, obligaþiile asumate
prin aceastã înþelegere sunt respectate într-un procent covârºitor, fãrã a necesita intervenþia
vreunui organ de executare, fãrã a fi nevoie de vreo mãsurã suplimentarã de coerciþie.
Tranzacþia va fi realizatã implicând, ca ºi în cazul acordului de mediere, voinþa liberã a
pãrþilor. Diferenþa dintre cele douã, tranzacþia ºi acordul de mediere, este datã de tipul de
negociere ce se poartã între pãrþile aflate în disputã: negociere directã - în prima situaþie ºi
negociere asistatã – în cea de-a doua.
Negocierea directã este acea metodã idealã de soluþionare a conflictelor ºi este posibilã
doar în situaþia în care pãrþile, recunoscând conflictul, pot discuta despre posibile soluþii de
rezolvare, pãstrând o bunã comunicare între ele. Rãmâne, pentru motivele arãtate, o metodã
idealã, pe care o vor alege în principal acele persoane care nu vor ajunge în instanþa de judecatã,
în timp ce aceia care au acþionat deja, se vor constitui într-un procent insuficient pentru o
societate civilizatã.
Nu este întâmplãtor cã populaþia românã este încurajatã, prin lege, sã apeleze la mediere,
pentru rezolvarea unei palete foarte variate a disputelor ce pot apãrea între oameni, procedura
medierii, cu puternice tendinþe civilizatoare, oferind justiþiabililor ce au apelat la mediere nu
numai o înþelegere trainicã, reluarea unor relaþii fireºti, dar ºi restituirea unor sume de bani
cheltuite cu ocazia iniþierii procedurilor judiciare.
Este timpul sã discutãm despre bani, despre costuri, într-o perioadã foarte potrivitã pentru
a face acest lucru, aceea a crizei, recunoscutã unanim.
Chiar dacã în România justiþia încã este relativ ieftinã, spun mulþi dintre magistraþi, avocaþi,
juriºti, din ce în ce mai mulþi dintre justiþiabili solicitã ajutor public judiciar pentru plata taxelor
judiciare de timbru, considerându-le împovãrãtoare.
Tranzacþia nu pare a mai fi soluþia salvatoare, nici acolo unde chiar se mai poate întâmpla,
dispoziþiile legii taxei de timbru, care permiteau restituirea integral sau în proporþie de jumãtate
din taxa de timbre deja achitatã cãtre persoanele care ajungeau la înþelegere prin tranzacþie,
fiind abrogate odatã cu intrarea în vigoare a legii 202/2010.
În schimb, dispoziþiile art. 63 din Legea 192/2006 (privind medierea ºi organizarea profesiei
de mediator) prevãd foarte clar, cã „în cazul în care conflictul a fost soluþionat pe calea medierii,
instanþa va pronunþa, la cererea pãrþilor, o hotãrâre, potrivit dispoziþiilor art. 271 din Codul de
procedurã civilã” ºi cã „Odatã cu pronunþarea hotãrârii, instanþa va dispune, la cererea pãrþii
interesate, restituirea taxei judiciare de timbru plãtite pentru investirea acesteia.”.
Dintr-o dublã perspectivã, aceea a avocatului specializat în litigii civile ºi a mediatorului
nespecializat încã, pot afirma cã, dincolo de costurile oricãrei proceduri, efortul de a încuraja
oamenii sã gândeascã singuri ºi creativ asupra propriilor soluþii care le-ar satisface interesele,
dar ºi nevoile, de a comunica eficient, intervenind doar în mãsura acordãrii asistenþei tale
calificate, este în orice împrejurare, unul care poate aduce mari satisfacþii profesionale ºi de ce
nu, ºi o clientelã în creºtere.

Instituþia registratorului comercial – premise ºi efecte
Consilier juridic Claudia-Elena IGNAT
O.R.C. de pe lângã Tribunalul Dolj

Ideea transformãrii caracterului judiciar al actului de înfiinþare, autorizare sau modificare
a unei persoane juridice/fizice într-unul pur administrativ exista demult, dar punerea sa în
aplicare concretã a devenit o necesitate pe fondul întârzierilor în soluþionarea cererilor, întârzieri
generate în toamna anului 2009 de greva magistraþilor. În acel moment activitatea registrelor
comerþului din þarã a fost în mare parte paralizatã, fapt ce a creat nemulþumiri ºi chiar prejudicii
subiecþilor de drept comercial afectaþi.
Soluþia rapidã ºi de compromis a fost aceea de împãrþire a competenþelor pe care le avea
potrivit legilor speciale judecãtorul delegat la acel moment între directorii Oficiilor Registrelor
Comerþului teritoriale, respectiv cel al municipiului Bucureºti, pe de-o parte ºi secþiile comerciale
ale tribunalelor judeþene. Lipsa unui text legal revizuit, abrogarea tacitã a unor dispoziþii legale
prevãzute de Legea 31/1990 republicatã ºi modificatã a determinat însã o interpretare neunitarã
ºi inconsecventã la nivelul instanþelor judecãtoreºti .
Proiectul de lege care încearcã sã facã ordine ºi în acelaºi timp sã alinieze normele juridice
interne în materia societãþilor comerciale cu legislaþia europeanã (inclusiv Directiva 2009/
101/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 16 septembrie 2009) aduce ca primã
noutate instituþia registratorului comercial .
Inspirat din legislaþia spaniolã (1) în care registratorii comerciali sunt funcþionari ai
Ministerului Justiþiei ºi se subordoneazã acestui minister prin intermediul Direcþiei Generale a
Registrelor ºi Notariatului cu funcþia de a inspecta ºi controla registrele, în proiectul Ministerului
de Justiþie, registratorul apare potrivit art. 27 ca un funcþionar cu statut special, investit cu
prerogative de autoritate publicã, care efectueazã controlul administrativ prealabil înregistrãrii
în registrul comerþului.
Pentru a înþelege mai bine contextul socio-politic în care apare acest act normativ trebuie
amintit cã prin decizia 1636/2009, Curtea Constituþionalã s-a pronunþat asupra dispoziþiilor
Legii pentru modificarea ºi completarea Legii Camerelor de Comerþ din România nr. 335/2007
ºi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerþului, apreciind la acel moment cã „Transferul
atribuþiilor de înregistrare a societãþilor comerciale din competenþa unui judecãtor delegat în
competenþa unei organizaþii neguvernamentale, fie ea ºi de utilitate publicã, nu este o mãsurã
de naturã sã contribuie la întãrirea controlului asupra obiectului de activitate al societãþilor
comerciale. Dimpotrivã, acest fapt poate afecta mediul de afaceri, în sensul în care garanþiile
de independentã, de respectare a legii ºi interesului public necesare desfãºurãrii activitãþii sunt
îndepãrtate.”
Pentru pãstrarea acestui deziderat ºi în condiþiile modificãrilor legislative existente, proiectul
noii legi încearcã sã creeze aceste garanþii de independenþã prin norme ce implementeazã
obligaþia de imparþialitate ºi supunere doar în faþa legii, o protecþie cel puþin legislativã împotriva
oricãrei restricþii, presiuni, constrângeri sau intimidãri din partea unei autoritãþi sau a unei
persoane fizice sau juridice. Pârghiile prin care urmeazã a se face aceastã „protecþie” concretã
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vor fi probabil prevãzute în Codul deontologic al Registratorilor Comerciali. Pãstrarea doar a
unei subordonãri administrative faþã de conducerea oficiului registrului comerþului teritorial în
care lucreazã, ca de altfel ºi investirea lui cu autoritate publicã prin ordin al Ministrului Justiþiei
sunt mãsuri ce vin sã întãreascã dorinþa legiuitorului de a asigura premisele respectãrii legii ºi
a interesului public.
În Spania, registratorii sunt membri ai Colegio Nacional de Registradores de España
(Asociaþiei Naþionale a Registratorilor din Spania), cãreia Statul îi încredinþeazã anumite funcþii
de control în ceea ce priveºte practicarea profesiei, iar pentru ca o persoana sa fie registrator,
este necesar ºi suficient sã fie licenþiatã în drept ºi sã promoveze un examen. Totuºi, una din
diferenþele majore ar fi aceea cã dacã registratorii spanioli îºi primesc remuneraþia direct de la
publicul care le solicitã serviciile, prin intermediul unui sistem de tarifare aprobat de cãtre stat
(relativ asemãnãtor notarilor din România) în legea romanã existã un raport contractual de
muncã între Oficiul Naþional al Registrului Comerþului ºi registratorul comercial. La noi, condiþiile
cerute unei persoane pentru a deveni registrator comercial, alãturi de studii juridice de lungã
duratã ºi promovarea unui examen privesc ºi vechimea în activitatea juridica (5 ani, excepþional
3 ani pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 33 din lege), lipsa antecedentelor penale
ºi condiþii de ordin medical, toate menite sã creioneze profilul unui funcþionar a cãrui competenþã
profesionalã este garantatã de experienþa în munca juridica, un om de o probitate moralã
ireproºabilã, apt fizic ºi mental sã desfãºoare aceastã activitate.
Registratorului comercial român îi este recunoscut dreptul de asociere sindicalã ºi de aderare
la organizaþii profesionale locale, naþionale ºi internaþionale, însã în limita scopului apãrãrii
intereselor lor profesionale. În mod expres, legea reglementeazã tipurile de rãspundere ºi anume
– rãspunderea civilã, penalã ºi disciplinarã pe care o poate atrage acest funcþionar prin faptele
sale. Potrivit art. 57 cea mai gravã sancþiune disciplinarã este cea a eliberãrii din funcþie,
mãsurã ce va fi pusã în aplicare de cãtre ministrul justiþiei, prin ordin, în baza propunerii
comisiei de disciplinã.
În ceea ce priveºte atribuþiile conferite, registratorii „mercantili” din Spania „exercitã funcþii
de clasificare a documentelor prezentate pentru a fi înscrise în registrele care le sunt încredinþate,
de consiliere a publicului în privinþa chestiunilor specifice registrelor ºi publicãrii datelor înscrise,
verificând, dupã caz, interesul legitim al celor care solicitã înregistrarea ºi protejând
corespunzãtor datele confidenþiale”(2).
Ca o consecinþã a statutului special pe care i-l conferã legea, registratorul soluþioneazã cererile
de înregistrare cu care este investit, încheierile date de acesta fiind alãturi de hotãrârile judecãtoreºti
definitive sau irevocabile, temeiul de bazã pentru înregistrãrile fãcute în registrul comerþului.
Aceste încheieri sunt potrivit legii executorii de drept. Plângerile împotriva încheierii, pot fi
formulate în termen de 10 zile de la pronunþare pentru pãrþi ºi de la data publicãrii în Buletinul
electronic al registrului comerþului a extrasului încheierii pentru alte persoane interesate, însã
formularea unei plângeri nu duce de drept la suspendarea executãrii încheierii atacate.
Alãturi de instituþia registratorului ºi totodatã legate de aceasta, apar mai multe modificãri
importante.
În art. 81, lit. e, noua lege prevede cã „denunþarea unilateralã a mandatului administratorilor,
directorilor, persoanelor împuternicite la iniþiativa acestora, caz în care, pe baza dovezii
notificãrii acesteia cãtre societate, se efectueazã ºi menþiunile de radiere a acestora din registrul
comerþului”, reglementare inovativã menitã sã permitã registratorului comercial sã dispunã
modificarea în Registrul Comerþului privind persoana administratorului demisionar, derogându-se
practic de la normele ce împiedicau asemenea modificãri, în lipsa unei hotãrâri a adunãrii
generale luatã conform art. 111 din Legea 31/1990 republicatã ºi modificatã sau a unei hotãrâri
judecãtoreºti irevocabile .
Pornind de la hotãrârea judecãtoreascã irevocabilã, sã amintim cã acest document rãmâne
singurul act jurisdicþional în baza cãruia se pot face modificãri în registrul comerþului, chiar
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dacã se recunoaºte cu aceastã ocazie posibilitatea menþionãrii certificatului de grefã prin care
este redat dispozitivul hotãrârii judecãtoreºti.
Ca o consecinþã a creºterii numãrului persoanelor care au înscrisã în cazierul fiscal
inactivitatea fiscalã, s-a considerat utilã înscrierea în registrul comerþului a acestui fapt ºi la
persoanele care au deja calitatea de asociat, titular, membru sau administrator la o persoanã
juridicã ori fizicã pentru o mai mare protecþie ºi transparenþã a mediului de afaceri. În prezent,
verificarea cazierului fiscal se face doar pentru asociaþii/administratorii/ membrii noi ai unei
asemenea persoane juridice sau fizice, neexistând nici un control în ceea ce priveºte cazierul
celorlalþi. Dacã aceasta a fost intenþia celor ce au propus textul, poate trebuiau sã precizeze
chiar în lege modul de transmitere de cãtre deþinãtorul acestor date, în speþã Ministerul Finanþelor
Publice, respectiv direcþiile generale ale finanþelor publice judeþene ºi a municipiului Bucureºti
(protocoale, cereri etc.) dar ºi forma de înregistrare a acestor menþiuni în Registrul Comerþului.
Aceeaºi formã evazivã am sesizat-o în noua formulare a art. 185 din Legea 31/1990 ce
reglementeazã publicitatea legalã a situaþiilor financiare, normã ce lasã detaliile privind modul
concret de realizare pe seama normelor metodologice ce urmeazã fi date.
În mod corespunzãtor apariþiei acestei noi instituþii, au fost prin acest proiect modificate ºi
chiar abrogate multe dintre articolele Legii 31/1990 privind societãþile comerciale. În primul
rând au fost înlocuite toate dispoziþiile referitoare la judecãtorul delegat, care aºa cum precizam
mai sus au creat confuzii ºi dispozitive variate în acelaºi tip de speþã. Un exemplu în acest sens
ar fi art. 60 alin 2 din legea 31/1990 în vigoare la acest moment care prevede cã termenul de
recurs este de 15 zile ºi curge de la data pronunþãrii încheierii pentru pãrþi ºi de la data publicãrii
încheierii sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.
Plecând de la premisa cã cererile de radiere judiciarã conform art. 237 din Legea 31/1990
fuseserã de competenþa judecãtorului delegat, chiar dacã au fost judecate acum de secþiile
comerciale ale tribunalelor unele complete au considerat cã în materia recursului la sentinþa
de radiere, se aplica în mod valabil art. 60 alin 2 din Legea 3/1990, ca normã specialã ce
derogã de la reglementãrile de drept comun din Codul de procedurã civilã. Au fost însã ºi
instanþe care au considerat art. 60 alin 2 din lege abrogat tacit ºi au aplicat dispoziþiile art. 301
din Codul de procedurã civilã, fãrã a raporta termenul de recurs la data publicãrii în Monitorul
Oficial.
Probabil mai existã ºi alte asemenea exemple, dar considerãm cã rolul acestui proiect de
lege este de a face luminã ºi a clarifica, a limita pe alocuri interpretarea unor dispoziþii, tocmai
în ideea de a tinde spre o practicã unitarã, nu doar la nivel intern al procedurilor ºi soluþionãrii
cererilor în cadrul registrelor comerþului, dar ºi mai departe, în facilitarea procesului de
soluþionare a unor litigii de drept societar sau pur comercial de cãtre instanþele judecãtoreºti.
Întorcându-ne la registratorul comercial, putem spune cã odatã cu el se naºte o nouã
profesie juridicã. Implicaþiile acestei instituþii se vor a fi indirect benefice actului de justiþie,
cãci judecãtorii delegaþi erau magistraþi scoºi temporar din circuitul instanþelor de judecatã, iar
pe de altã parte directorii sau persoanele desemnate sã dispunã efectuarea înregistrãrilor în
Registrul Comerþului nu au nici puterea legalã ºi nici girul unei depline independenþe ºi
imparþialitãþi.

STUDII ªI COMENTARII
Obligaþiile specifice fiduciarului în Noul Cod civil
Avocat Bogdan DUMITRIU
Baroul Bucureºti

Consideraþii introductive. În prezentul articol ne-am propus cercetarea obligaþiilor ce
revin fiduciarului în baza prevederilor din Noul Cod Civil (prescurtat în cele ce urmeazã „NCC”).
Instituþia fiduciei este reglementatã de art. 773-791 NCC, precum ºi în Capitolul al VIII-lea
din Cartea a VII-a a NCC (art. 2.659-2.662), unde se regãsesc dispoziþiile de drept internaþional
privat aplicabile acestei instituþii.
Exceptând NCC, o reglementare a acestei instituþii se regãseºte în Statutul profesiei de
avocat în art. 98-108. Cu toatã aceasta bazã legalã deja existentã, fiducia avocaþialã nu a
devenit o practicã comunã. Considerãm cã, deºi anterioarã NCC, aceastã instituþie nu este
desuetã ºi meritã sã nu fie abrogatã în procesul asanãrii legislative, ci doar modificatã în raport
de noile dispoziþii generale.
Deºi în Statut fiducia nu este definitã precum în NCC, drepturile ºi obligaþiile menþionate
sunt suficient de detaliate ºi orientate profesional pentru a forma o reglementare aptã sã facã
instituþia aplicabilã de avocaþi, concretizându-se în adevãrate dispoziþii speciale ale instituþiei.
Mai mult, aceastã reglementare poate fi un început, de exemplu, pentru reglementãrile specifice
celorlalte profesii în care NCC acordã dreptul practicanþilor sã fie fiduciari.
Considerãm necesar ca, prealabil inventarierii obligaþiilor fiduciarului prevãzute în NCC,
sã cercetãm ºi unele obligaþii mai puþin evidente, dar cu acelaºi izvor. Pentru a le diferenþia de
cele explicit menþionate la sediul materiei, pe acestea din urmã le-am numit obligaþii implicite.
Credem cã doctrina ºi practica instanþelor vor suplimenta sumara noastrã listã.
Obligaþii implicite. Art. 14 NCC oferã o definiþie a bunei-credinþe, iar art. 15 NCC pe
aceea a abuzului de drept, iar din aplicarea acestor douã norme la instituþia fiduciei, rezultã un
set de obligaþii legale care, dacã ar fi fost explicit prevãzute, nu ar fi fãcut decât sã aglomereze
inutil sediul materiei.
Tot din aplicarea celor douã instituþii de mai sus rezultã principala obligaþie ce revine
fiduciarului – loialitatea faþã de constituitor ºi beneficiar. Din aceastã obligaþie esenþialã se
nasc toate celelalte obligaþii implicite. Pe acestea le vom trece în mod sumar în revistã la
prezentul punct. Desigur, suntem convinºi cã practica viitoare va detalia caracteristicile
obligaþiilor implicite.

a) Obligaþia de imparþialitate – Principiul libertãþii de a contracta ºi normele de la sediul
materiei permit pluralitatea de subiecþi, inclusiv în ceea ce priveºte beneficiarii unei fiducii.
De exemplu, în situaþia în care un fiduciar administreazã un drept în beneficiul mai multor
persoane, el trebuie sã-i trateze pe beneficiari în mod egal, evitând eventualele conflicte de
interese dintre aceºtia, altminteri comite un abuz de drept faþã de cei prejudiciaþi. Chiar dacã
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contractul de fiducie nu ar conþine clauze speciale cu privire la drepturile diverselor specii de
beneficiari, fiduciarul are obligaþia de a nu discrimina pe vreunul dintre beneficiari. Situaþia
fiduciarului se complicã atunci când, pe lângã dispoziþiile convenþionale, trebuie sã þinã cont
ºi de altele, precum: prevederile legale referitoare la moºteniri, testamente etc. În astfel de
situaþii, probabilitatea erorii în calculele imparþiale creºte ºi deci, ºi riscul fiduciarului. Desigur,
fiduciarul nu este de drept în culpã, beneficiarul prejudiciat urmând sã facã proba discriminãrii
suferite.

b) Obligaþia de prudenþã – Cum aplicarea contractului de fiducie ºi administrarea drepturilor

stabilite prin acesta este o activitate supusã riscurilor, fiduciarul are obligaþia sã acþioneze
raþional pentru a le evita sau diminua, mai ales atunci când i-au fost date atribuþii vaste de cãtre
constituitor. Spunem cã acþiunile fiduciarului trebuie sã fie raþionale, deoarece prudenþa nu
trebuie dusã la un extrem ce ar lasã fãrã efect contractul, temerea excesivã împiedicându-l pe
fiduciar sã ia mãsurile necesare la momentul oportun. Aºadar, fiduciarul trebuie sã discerne
prealabil acþiunii, luând în calcul criterii precum: legalitate, relevanþã, utilitate, necesitate,
oportunitate etc. Criteriile acestea trebuie aplicate de fiduciar ca un bun proprietar, deoarece
fiduciarul nu poate fi decât un profesionist plãtit pentru serviciul sãu. Nu excludem posibilitatea
ca fiduciarul sã-ºi exercite atribuþiile pro bono, dar nici în aceastã ipotezã nu este scutit de
rãspunderea ce trebuie sã revinã unui profesionist (a se vedea art. 776 alin. 2 NCC). Deci, ºi
îndeplinirea obligaþiilor fiduciarului care nu este plãtit va fi examinatã dupã cele mai aspre
standarde, fie ale dreptului comun, fie ale reglementãrilor profesionale (a se vedea ºi art. 2018
NCC prin intermediul principiului de drept ubi eadem ratio ibi eadem solutio).
Un demers aferent îndeplinirii acestei obligaþii este acela de a solicita ajutor de specialitate,
chiar dacã fiduciarul este un profesionist, pentru recunoaºterea tuturor riscurilor ce pot apãrea
în administrarea masei fiduciare ºi înlãturarea efectelor realizãrii acestora. Astfel, pentru evitarea
acestor riscuri, persoanele juridice enumerate la alin. 2 al art. 776 NCC îºi vor asigura colaborarea
tuturor specialiºtilor necesari pentru o bunã administrare (de ex., juriºti, contabili, evaluatori,
arhitecþi, constructori). Aceeaºi obligaþie le revine ºi persoanelor arãtate la alin. 3 al art. 776
NCC, dacã prin calitãþile lor personale nu se numãrã ºi expertiza în alte domenii profesionale
decât cel juridic.

c) Conflictul cu propriile interese – Drepturile pe care le capãtã fiduciarul prin lege ºi contract

nu trebuie exercitate în mod abuziv pentru a-ºi uºura sarcinile contractuale sau pentru a-ºi spori
patrimoniul personal. Într-un astfel de caz, fiduciarul ar trãda încrederea acordatã de cãtre
constituitor la încheierea contractului ºi scopul contractual al gratificãrii beneficiarului, ceea ce
încalcã principiul bunei-credinþe. Aceastã obligaþie trebuie avutã în vedere mai ales de cãtre
persoanele fizice care îºi desfãºoarã activitatea în cadrul persoanelor juridice cu abilitãþi fiduciare.

d) Obligaþia de diligenþã – În primul rând, considerãm cã trebuie fãcutã distincþia între

„scopul determinat”1 al contractului de fiducie ºi obligaþiile determinate sau de rezultat ce
revin fiduciarului prin contract. Scopul este ceea au avut pãrþile în vedere la încheierea
contractului de fiducie: conservarea ºi sporirea drepturilor fiduciare urmatã de transferarea lor
cãtre beneficiar. Daca transferarea lor cãtre beneficiar este o obligaþie determinatã, atunci
conservarea ºi sporirea nu sunt decât o obligaþie de diligenþã a fiduciarului. Astfel, fiduciarul
trebuie sã depunã toate eforturile necesare pentru protejarea masei fiduciare ºi nu va fi þinut
responsabil dacã aceasta suferã din motive obiective.

1

Vezi art. 773 NCC.
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27

e) Obligaþia de a informa constituitorul ºi beneficiarul – Chiar dacã nu toate fiduciile se vor
încheia pe perioada maximã menþionatã la art. 779 lit. b NCC, totuºi, durata unui astfel de
contract va acoperi mai mulþi ani, adicã o perioadã de timp în care pot avea loc o multitudine
de evenimente care influenþeazã normala desfãºurare a unui contract atât de complex. Dacã
luam în calcul aceastã situaþie ºi obligaþiile deja enumerate, vom observa cã fiduciarul nu-ºi va
îndeplini contractul cu bunã-credinþã decât dacã pãstreazã comunicarea cu constituitorul ºi
beneficiarul. Dar, dacã plecãm de la cazul în care constituitorul ºi beneficiarul sunt în
imposibilitate sã dea instrucþiuni fiduciarului, observãm cã legãtura reciprocã de comunicare
arãtatã mai sus se transformã în obligaþia unilateralã a fiduciarului de a informa celelalte pãrþi
cu privire la acþiunile sale. Punerea în aplicare a acestei obligaþii poate sã fie prealabilã sau
ulterioarã acþiunii fiduciarului, în funcþie de criteriile arãtate la obligaþia de prudenþã.
Obligaþia generalã de a informa nu se suprapune cu obligaþia de a da socotealã (art. 783
NCC), aceasta din urmã fiind o obligaþie de raportare comparabilã cu aceea ce revine
administratorilor unei societãþi comerciale de a informa acþionarii cu privire la situaþiile financiare
ale acesteia, în timp ce prima poate privi ºi altceva decât situaþia financiarã a drepturilor ce
constituie fiducia. Mai mult, dacã din redactarea art. 783 NCC rezultã cã obligaþia de a da
socotealã este o obligaþie post facto, obligaþia de informare (ce se bazeazã pe buna credinþã)
trebuie sã fie atât ex ante, cât ºi post facto, în funcþie de gravitatea situaþiei experimentate de
fiduciar.
Circumstanþele ce afecteazã conservarea patrimoniului fiduciar trebuie în mod obligatoriu
sã facã obiectul informãrii, deoarece conservarea acestei mase este de esenþa fiduciei. Nu la
fel de importante pentru perioada de pânã la transferul masei fiduciare cãtre beneficiar sunt
circumstanþele ce duc la sporirea acesteia. Deci, aceste ultime tipuri de evenimente pot face
doar obiectul unei informãri cu caracter regulat, spre deosebire de cele ce ameninþã masa
fiduciarã, care vor fi aduse de urgenþã la cunoºtinþa constituitorului ºi beneficiarului.
f) Obligaþia de transparenþã – sau obligaþia fiduciarului de a pãstra evidenþa actelor ºi

faptelor sale. Plecând de la acelaºi principiu al bunei-credinþe, fiduciarul are obligaþia de a
organiza o evidenþã a tuturor paºilor pe care i-a întreprins pentru a îndeplini contractul, respectiv
de a administra drepturile ce fac obiectul fiduciei încredinþate. Dacã în sarcina fiduciarului nu
ar cãdea ºi obligaþia de transparenþã, atunci îndeplinirea obligaþiilor precum aceea de prudenþã
ºi de informare ar fi imposibil de verificat. Atât obligaþia în sine, cât ºi obiectul acesteia –
evidenþa propriu-zisã, trebuie sã fie proporþionale cu masa fiduciarã ºi complexitatea contractului
de fiducie.
Obligaþia de transparenþã nu trebuie sã ducã la încãlcarea eventualei confidenþialitãþi a
actelor ºi faptelor fãcute de fiduciar.
Prevederile de la art. 98-108 din Statutul profesiei de avocat pot fi urmate ºi de alte categorii
de fiduciari profesioniºti, deoarece instituie organizarea ce asigurã îndeplinirea obligaþiei de
transparenþã.

g) Alte obligaþii implicite – Enumerarea de mai sus poate fi suplimentatã ºi cu obligaþii

precum: (i) diligenþã în cheltuielile provenite din exerciþiul drepturilor fiduciare, (ii) echitate în
repartizarea drepturilor fiduciare între beneficiari, dacã contractul nu prevede expres un
mecanism de repartizare sau mecanismul este inaplicabil, (iii) obligaþia de confidenþialitate
etc. În legãturã cu ultima obligaþie enumeratã, trebui fãcutã o distincþie provenitã din exerciþiul
fiduciei de cãtre profesioniºti. Obligaþia acestora de confidenþialitate trebuie sã acopere ºi
raporturile dintre fiduciar ºi subiecþii fiecãruia dintre contractele de fiducie pe care le
administreazã. Exploatarea informaþiilor primite în baza unui anume contract vor fi folosite
doar în scopul respectivului contract ºi nu în beneficiul altor clienþi ai fiduciarului.
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Obligaþiile fiduciarului. În continuare vom analiza obligaþiile fiduciarului prevãzute în
mod expres la sediul materiei.

a) Obligaþia de administrare – Principala obligaþie a fiduciarului, desprinsã din chiar definiþia

instituþiei de la art. 773 NCC, este aceea a administra masa fiduciarã, adicã ansamblul drepturilor
ce formeazã obiectul fiduciei.
Subiecþii implicaþi sunt fiduciarul, constituitorul ºi beneficiarul. Cum fiduciarul este debitorul,
creditorii acestei obligaþii sunt constituitorul sau beneficiarul, dupã caz.
Obiectul obligaþiei de administrare coincide cu obiectul fiduciei, respectiv masa acesteia.
Aceastã obligaþie este una contractualã sau legalã, de a face, pozitivã, de mijloace, civilã
perfectã, realã ºi opozabilã terþilor.
Izvorul fiduciei fiind dublu, aºa cum aratã art. 774 alin. 1 NCC, legea sau contractul,
rezultã cã ºi principala obligaþie a fiduciarului îºi are originea fie în lege, fie în contract.
Administrarea fiduciei nu poate fi privitã ca o obligaþie de rezultat, deoarece, chiar dacã
scopul fiduciei este sigur, respectiv de a transfera masa fiduciarã cãtre beneficiar, conservarea
drepturilor ºi, eventual, sporirea acestora sunt acþiuni supuse unor numeroase circumstanþe de
cele mai multe ori adverse, ceea ce duce la încadrarea obligaþiei de administrare în categoria
obligaþiilor de mijloace. Astfel, fiduciarului îi revine în principal obligaþia de a conserva masa
fiduciei ºi, eventual, dacã circumstanþele îi permit, ºi de a o extinde.
Îndeplinirea obligaþiei de administrare este o obligaþie civilã perfectã deoarece creditorii
pot sã apeleze la forþa sancþionatorie a statutului pentru a obþine executarea acesteia.
Accesorie transferului masei fiduciare din patrimoniul constituitorului cãtre cel autonom
al fiduciarului, obligaþia de administrare are valoare propter rem. Prin punerea în aplicare a
dispoziþiilor de la art. 781 NCC, implicit ºi obligaþia de administrare devine opozabilã terþilor.
Administrarea întreprinsã de fiduciar, asemeni celei ce revine unui administrator de societate
comercialã, dacã lãsãm deoparte aspectele juridice, este o problemã de exploatare optimã a
unui patrimoniu dat, astfel încât acesta sã nu scadã sub o anumitã limitã. Dacã patrimoniul ºi
limita sub care acesta nu are voie sã scadã sunt niºte stabilite prin convenþie, deci supuse
controlului pãrþilor ºi instanþelor, administrarea propriu-zisã este o acþiune care se afla sub
controlul exclusiv al fiduciarului. Deci, atât timp cât acesta nu încalcã legea ºi convenþiile,
nimeni nu are dreptul la imixtiune în activitatea sa. Aceastã interdicþie este aplicabilã inclusiv
instanþelor, cãci nici acestea nu sunt apte sã judece actele de oportunitate fiduciarã, aºa cum
nu sunt apte sã judece acþiunile de oportunitate ale comerciantului.
Pe de altã parte, deºi definiþia fiduciei din NCC este una clarã, credem cã, prin voinþa
pãrþilor, la obiectul contractului de fiducie se poate adãuga, pe lângã obligaþia de conservare a
masei fiduciare, ºi una de sporire a acesteia, cãci am arãtat mai sus cum fiduciarul este supus
unei obligaþii generale de diligenþã din perspectiva unui scop contractual ce nu intrã în totalitate
sub imperiul legii, ci rãmâne parþial la latitudinea pãrþilor.

b) Obligaþia conþinutului legal – Pentru evitarea sancþiunii prevãzute la art. 779 NCC, pãrþile
fiduciei au obligaþia sã menþioneze în contractul lor elementele enumerate de la „a” la „f”.
Subiecþii pasivi ai acestei obligaþii sunt constituitorul ºi fiduciarul, dar cum fiduciarul nu
poate fi decât un profesionist în sensul art. 3 alin. 2 ºi art. 776 alin. 2 ºi 3 NCC, aceastã
obligaþie apasã mai mult asupra acestuia ºi mai puþin asupra constituitorului.
Obiectul obligaþiei îl constituie inserarea menþiunilor obligatorii.
Aceastã obligaþie este una legalã, de a face, pozitivã, de rezultat, civilã perfectã, obiºnuitã.
Fiind vorba de sancþiunea nulitãþii absolute, ambele pãrþi vor urmãri rezultatul obligaþiei,
adicã evitarea dispariþiei contractului, ºi nu o simplã diligenþã în redactare.
Orice persoanã interesatã având posibilitatea sã invoce oricând nulitatea absolutã pentru
nerespectarea menþiunilor obligatorii, aceastã obligaþie este una civilã perfectã.
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În situaþia în care fiduciarul este una dintre persoanele juridice arãtate la art. 776 alin. 2
NCC, considerãm cã actul de fiducie este supus ºi prevederilor (cel puþin de principiu) din
legislaþia protecþiei consumatorului, cãci, intrând în convenþie alãturi de un astfel de profesionist,
constituitorul este un consumator în sensul acestor acte normative.

c) Obligaþia de înregistrare a contractului de fiducie – Sancþiunea nulitãþii absolute este

prevãzutã pentru a doua oarã, la art. 780 NCC. Obligaþia ce trebuie îndeplinitã sub aceastã
sancþiune este aceea a înregistrãrii contractului de fiducie la organele fiscale ce impoziteazã
pe fiduciar.
Spre deosebire de obligaþia explicatã la punctul precedent, subiectul obligaþiei de înregistrare
este doar fiduciarul, legiuitorul arãtând expres: „la cererea fiduciarului”. Este normal sã revinã
lui aceastã obligaþie, deoarece, prin transferul masei fiduciare, el devine un adevãrat proprietar
al respectivei mase fiduciare, iar înregistrarea spre platã ºi plata taxelor legale constituie obligaþii
ale bunului proprietar.
Obiectul obligaþiei este unul dublu. Pe de o parte, contractul trebuie înregistrat la organele
fiscale în vederea impozitãrii cãtre bugetul general consolidat, iar, pe de altã parte, drepturile
reale imobiliare ce fac obiectul fiduciei trebuie înregistrate în vederea impozitãrii cãtre bugetele
locale ale unitãþilor administrativ-teritoriale în aria cãrora se aflã imobilul.
Aceastã obligaþie este una legalã, de a face, pozitivã, de rezultat, civilã perfectã, obiºnuitã.

d) Obligaþia de informare a terþilor – Pentru ca în raporturile cu terþii sã nu lase acestora

impresia cã intrã în raporturi juridice vizând patrimoniul personal al sãu, provocând astfel o
eroare, fiduciarul are obligaþia sã informeze pe respectivii terþi cã drepturile pe care le exercitã
provin din masa patrimonialã fiduciarã, conform cu dispoziþiile art. 782 alin. 1 NCC.
Debitorul obligaþiei este fiduciarul. Orice altã persoanã ce intrã în raporturi juridice având
ca obiect masa fiduciarã sau componente ale acesteia este creditorul obligaþiei. În cazul tezei
a doua a art. 782 alin. 2 NCC, creditor al acestei obligaþii poate sã fie ºi constituitorul, dacã
prin omisiune sau falsã informare fiduciarul provoacã o daunã constituitorului. Sancþiunea
cuvenitã fiduciarului pentru privarea terþilor de informaþia identitãþii patrimoniului pentru care
acþioneazã trebuie sã fie aceeaºi cu cea aplicabilã în cazul în care constituitorul este cel
prejudiciat – dezdãunarea cu sume bãneºti provenite din propriul sãu patrimoniu.
Obiectul obligaþiei constã în dezvãluirea cãtre terþi a faptului cã acþioneazã pe seama unui
anume patrimoniu. Fiduciarul trebuie sã facã aceasta prin mijloace cu forþã probantã, dacã
vrea sã fie protejat în caz de litigiu. De exemplu, înscrisurile prin care fiduciarul îºi exercitã
drepturile provenite din masa fiduciarã trebuie sã conþinã menþiuni clare ale calitãþii fiduciarului
ºi ale patrimoniului în numele cãruia acþioneazã. Aceste menþiuni trebuie sã fie suficiente
pentru dovedi terþului cã se confruntã cu administratorul fondului fiduciar, dar, în acelaºi timp,
sã nu dezvãluie cãtre terþ informaþii pe care pãrþile contractului de fiducie le-au caracterizat ca
fiind confidenþiale.
Aceastã obligaþie este una legalã, de a face, pozitivã, de rezultat, civilã perfectã, obiºnuitã.

e) Obligaþia de a da socotealã – Prin dispoziþiile de la art. 783 NCC, fiduciarul este obligat

sã prezinte constituitorului informaþii financiare cu privire la îndeplinirea obligaþiilor
contractuale. Legiuitorul nu a prevãzut-o decât ca pe o obligaþie de principiu ºi a lãsat pãrþilor
posibilitatea sã o adapteze conform voinþei lor, prin textul convenþiei. Astfel, revine fiduciarului
obligaþia sã introducã în contract acele clauze prin punerea în practicã a cãrora constituitorul
capãtã informaþiile financiare ce atestã cã fiduciarul executã contractul corespunzãtor. De
asemenea, fiduciarului îi revine obligaþia, sã prezinte cu caracter periodic informaþii de aceeaºi
naturã cãtre beneficiar ºi reprezentantul constituitorului. Legiuitorul a fost precaut ºi a considerat
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cã obligaþia de a da socotealã provenitã din izvorul legal nu este suficientã. Prin urmare, pãrþile
contractante trebuie sã introducã aceastã obligaþie în contractul ce intervine între ele.
În cazul primei teze a acestui articol, creditorul obligaþiei este constitutitorul, iar în cazul
celei de a doua, creditorii sunt beneficiarul ºi reprezentantul constituitorului. Singura diferenþã
ce rezultã din compararea celor douã teze prin interpretare sistematicã ºi literalã este aceea cã
fiduciarul are o obligaþie permanentã de a da socotealã constituitorului, faþã de aceea periodicã
pe care o dã celorlalþi doi creditori.
Obiectul obligaþiei sunt informaþiile de naturã financiar-contabilã pentru ceea ce face în
îndeplinirea contractului ºi justificarea acestora. Prin aplicarea obligaþiei generale de transparenþã
în mod conjunct cu prezenta obligaþie rezultã cã fiduciarul nu trebuie doar sã prezinte veniturile
ºi cheltuielile sau documentele justificative, ci chiar raþiunea din spatele acestora, adicã ce l-a
determinat sã le facã.
Aceastã obligaþie este una legalã, de a face, pozitivã, de rezultat, civilã perfectã, obiºnuitã.

f) Obligaþia de a rãspunde pentru pasivul fiduciei – Aceastã obligaþie se gãseºte la art. 786
alin. 2 NCC ºi este facultativã. Fiduciarul rãspunde pentru îndeplinirea acestei obligaþii numai
în mãsura în care, ca urmare a înþelegerii avute cu constituitorul, obligaþia este prevãzutã în
contract. Desigur, aceastã obligaþie poate fi obiectul unor condiþionãri ºi detalieri.
Obligaþia de a rãspunde pentru pasivul fiduciei are forma unei excepþii de la regula prevãzutã
la art. 786 alin. 1 NCC. Fiducia presupune existenþa unui patrimoniu distinct de cele personale
ale constituitorului ºi ale fiduciarului. Ca urmare, creditorii constituitorului se vor îndrepta
împotriva patrimoniului acestuia ºi, numai dacã nu sunt satisfãcuþi, se vor putea îndrepta asupra
masei fiduciare. Pentru a executa patrimoniul fiduciar, aceiaºi creditori mai întâi vor desfiinþa
pe cale litigioasã contractul de fiducie, astfel încât respectivul patrimoniu sã se întoarcã în
patrimoniul fostului proprietar – constituitorul, ºi astfel sã devinã accesibil creditorilor acestuia.
Dacã contractul de fiducie prevede cã fiduciarul rãspunde pentru pasivul fiduciar, atunci
regula de mai sus este inaplicabilã ºi creditorii constituitorului se vor îndrepta direct asupra
patrimoniului fiduciar ºi, dacã acesta a fost insuficient, cãtre cel al fiduciarului.
Atât în cazul regulii, cât ºi în cel al excepþiei, trebuie observat cã legiuitorul a avut în vedere
numai bunurile ce fac obiectul fiduciei. Deci, obiectul acestei obligaþie sunt mai întâi bunurile
din patrimoniul fiduciar ºi, dupã epuizarea acestora, vor urma la rând cele ale fiduciarului însuºi.
Creditorii acestei obligaþii sunt numai acei creditori care au creanþe legate de bunurile din
masa fiduciarã sau care au garanþii reale asupra acestor bunuri.
Aceastã obligaþie este una convenþionalã, de a face, pozitivã, de rezultat, civilã perfectã,
obiºnuitã.
g) Obligaþia de despãgubire – Se gãseºte la art. 787 NCC. Cum spuneam mai sus, fiduciarul
are prin însãºi definiþia fiduciei, obligaþia de a pãstra ºi transmite în mod intact cãtre beneficiar
patrimoniul ce l-a primit de la constituitor. Dacã se întâmplã ca patrimoniul sã sufere diminuãri
din motive obiective (de ex., caz de forþã majorã, devalorizãri provocate de piaþã), fiduciarul
nu va fi þinut rãspunzãtor pentru acestea. Dar, dacã prejudiciul suferit de masa fiduciarã este
imputabil fiduciarului, acesta urmeazã sã-l despãgubeascã fie pe constituitor, fie pe beneficiar,
dupã caz.
Obiectul obligaþiei îl constituie dauna suferitã de patrimoniul fiduciar, adicã diferenþa dintre
ceea ce s-a constituit sau ceea ce urma sã fie transmis cãtre beneficiar ºi ceea ce se va transmite
în realitate.
Subiecþii obligaþiei sunt fiduciarul, constituitorul ºi fiduciarul. Creditorii sunt constituitorul
ºi fiduciarul.
Aceastã obligaþie este una convenþionalã, de a face, pozitivã, de rezultat, civilã perfectã,
obiºnuitã.
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h) Obligaþia de transfer a masei fiduciare cãtre beneficiar – A doua principalã obligaþie ce
revine fiduciarului prin însãºi definiþia de la art. 773 NCC ºi, totodatã, cea care marcheazã
sfârºitul contractului de fiducie este obligaþia de a transmite masa fiduciarã cãtre beneficiar.
Aceastã obligaþie trebuie adusã la îndeplinire pe aceeaºi cale prin care fiduciarul a primit în
administrare masa fiduciei: contract încheiat în formã autenticã.
Obiectul acestei obligaþii îl reprezintã masa fiduciarã primitã de la constituitor plus toate
drepturile care s-au nãscut pe durata contractului în mod accesoriu faþã de cele ce constituie
masa fiduciarã
Creditorul acestei obligaþii este beneficiarul.
Aceastã obligaþie este una legalã, de a face, pozitivã, de rezultat, civilã perfectã, obiºnuitã.
Concluzii. Instituþia fiduciei promite sã devinã o sursã puternicã de drepturi ºi obligaþii
pentru persoanele interesate în exploatarea ei. Modul în care acestea vor fi înþelese ºi aplicate
încã de la intrarea în vigoare a NCC reprezintã un element marcant pentru întreaga desfãºurare
ulterioarã a raporturilor dintre subiecþii de drept. Sperãm cã practicienii dreptului nu vor avea
reþineri în a recomanda ca o soluþie contractul de fiducie.
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Câteva consideraþii cu privire la exploatarea dreptului
la propria imagine
Avocat Ionuþ COLAN
Baroul Bucureºti

Obiect
Prezenta lucrare analizeazã câteva aspecte în legãturã cu exploatarea licitã a dreptului la
propria imagine. Zisul drept va fi analizat atât în lumina noului Cod Civil al României (denumit
în continuare „Codul Civil” sau „C. Civ.”), astfel cum a fost adoptat prin Legea nr. 287 din 17
iunie 2009 privind Codul civil, cât ºi a altor acte normative pe care le considerãm aplicabile în
materie, cu excepþia legislaþiei în materia protecþiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal ºi libera circulaþie a acestor date.
Obiectul prezentei lucrãri este de interes nu doar atât din punct de vedere teoretic, cât mai
ales din punct de vedere practic. Dreptul la propria imagine este exploatat în mod curent, atât
într-o manierã licitã, cât ºi, poate mai ales, într-una ilicitã, în cadrul unor numeroase activitãþi
economice, între care cele mai vizibile majoritãþii publicului sunt, probabil, cele din materiile
divertismentului, jurnalismului ºi publicitãþii.

Sediul materiei
❚ 2.1. Dreptul la imagine ca parte a dreptului la viaþã intimã, familialã ºi privatã
2.1.1. Art. 26 „Viaþa intimã, familialã ºi privatã” din cap. II „Drepturile ºi libertãþile
fundamentale” din Constituþia României din 31 octombrie 2003 (denumitã în continuare
„Constituþia”), prevede, pe de o parte, cã autoritãþile publice respectã ºi ocrotesc viaþa intimã,
familialã ºi privatã ºi, pe de altã parte, cã, dacã nu încalcã drepturile ºi libertãþile altora, ordinea
publicã sau bunele moravuri, persoana fizicã are dreptul sã dispunã de ea însãºi.
Amintim cã, în conformitate cu art. 20 „Tratatele internaþionale privind drepturile omului”
din Constituþie, dispoziþiile constituþionale privind drepturile ºi libertãþile cetãþenilor (deci, cu
alte cuvinte, ºi dispoziþiile mai sus citatului art. 26) vor fi interpretate ºi aplicate în conformitate
cu Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, cu pactele ºi celelalte tratate la care România
este parte, urmând ca, în caz de neconcordanþã între zisele acte internaþionale ºi legile interne,
sã aibã prioritate respectivele acte internaþionale, cu excepþia situaþiei când legile interne conþin
prevederi mai favorabile.
Art. 26 din Constituþie reia o parte din prevederile art. 8 din Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, cu completãrile ºi modificãrile ulterioare
(denumitã în continuare „Convenþia Europeanã”), astfel cum a fost ratificatã prin Legea nr. 30
din 18 mai 1994 pentru ratificarea Convenþiei pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
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fundamentale ºi a protocoalelor adiþionale la aceastã convenþie, care prevede, între altele, cã
„orice persoanã are dreptul la respectarea vieþii sale private (...)”.
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului (denumitã în continuare „CEDO”) a statuat, în
exercitarea atribuþiunilor sale, cã nu existã o definiþie exhaustivã a noþiunii de „viaþã privatã”
(a se vedea dosarul Niemietz împotriva Germaniei), dar cã, în orice caz, este vorba de un
concept foarte larg (a se vedea dosarele Peck împotriva Regatului Unit ºi, respectiv, Pretty
împotriva Regatului Unit), care cuprinde, între alte elemente, ºi dreptul la propria imagine (a se
vedea mai ales, dar nu numai, dosarele Schüssel împotriva Austriei ºi, respectiv, von Hannover
împotriva Germaniei, dosare despre care se va mai face vorbire în continuare).
În consecinþã, având în vedere cele mai arãtate mai sus, credem cã putem considera cã
dreptul la propria imagine – în sensul de înfãþiºare, fotografie, portret, reprezentare graficã biºi chiar tri-dimensionalã – este, chiar dacã într-un mod oarecum indirect, un drept recunoscut
constituþional.
2.1.2. Dreptul la respectarea vieþii private este, în conformitate cu alin. (1) al art. 58
„Drepturile personalitãþii” din cartea I „Despre persoane”, titlul II „Persoana fizicã”, cap. II
„Respectul fiinþei umane ºi al drepturilor ei inerente”, secþiunea 1 „Dispoziþii comune” din
Codul Civil, unul dintre drepturile personalitãþii pe care le are orice persoanã, ceea ce este
reluat în termeni aproape identici de alin. (1) al art. 71 „Dreptul la viaþa privatã” din cartea I
„Despre persoane”, titlul II „Persoana fizicã”, cap. II „Respectul fiinþei umane ºi al drepturilor
ei inerente”, secþiunea a 3-a „Respectul vieþii private ºi al demnitãþii persoanei umane” din
Codul Civil.
Este dificil de apreciat, din perspectiva art. 71 alin. (2) ºi (3) C. Civ., dacã dreptul la viaþã
privatã, aºa cum este prevãzut de Codul Civil, include sau nu ºi dreptul la propria imagine.
Rãspunsul ar putea fi, la o primã vedere, unul negativ, deoarece Codul Civil, aºa cum vom
arãta în continuare, prevede în mod expres ºi repetat însuºi dreptul la propria imagine. Totuºi,
date fiind cele arãtate la punctul 2.1.1. al prezentei lucrãri, credem cã, deºi prevãzut ca atare,
dreptul la propria imagine nu înceteazã sã fie, în acelaºi timp, ºi un element component al
dreptului la viaþã privatã. Mai mult, prevederile art. 74 „Atingeri aduse vieþii private” lit. c), f),
g) ºi h) C. Civ. ne conduc la aceeaºi concluzie.

❚ 2.2. Dreptul la propria imagine
Art. 58 alin. (1) C. Civ. prevede cã orice persoanã are, între alte drepturi, dreptul la propria
imagine. Aceastã prevedere este reluatã, aproape ad litteram, de alin. (1) al art. 73 „Dreptul la
propria imagine” din Secþiunea a 3-a „Respectul vieþii private ºi al demnitãþii persoanei umane”
din cadrul aceluiaºi capitol al Codului Civil ca ºi precedent citatul art. 58.
Din analiza art. 73 alin. (2) C. Civ. rezultã cã dreptul la propria imagine poate fi privit ca
fiind facultatea oricãrei persoane de a permite ori, dimpotrivã, de a interzice ori de a împiedica
reproducerea, în orice mod, a înfãþiºãrii sale fizice ori a vocii sale sau, dupã caz, utilizarea
unei asemenea reproduceri.
Mai mult, deºi titlul marginal al art. 74 C. Civ. se referã în mod specific la un drept care,
aºa cum arãtat, este reglementat, în sistemul Codului Civil, în mod distinct de dreptul la propria
imagine, considerãm cã art. 74 lit. c), f), g) ºi h) C. Civ. detaliazã conþinutul dreptului la propria
imagine, în special cu privire prin enumerarea a ceea ce este considerat a fi încãlcare a dreptului
la propria imagine:
• captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane, aflatã într-un spaþiu privat, fãrã
acordul acesteia;
• difuzarea de ºtiri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise sau audiovizuale privind
viaþa intimã, personalã sau de familie, fãrã acordul persoanei în cauzã;
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• difuzarea de materiale conþinând imagini privind o persoanã aflatã la tratament în unitãþile
de asistenþã medicalã;
• utilizarea, cu rea-credinþã, a imaginii, vocii sau asemãnãrii cu o altã persoanã.
Dat fiind cã, pe de o parte, dreptul la propria imagine (inclusiv ca element component al
dreptului la viaþã privatã) trebuie privit în permanenþã în raportul sãu de reciprocã ponderare
cu alte drepturi ºi libertãþi consacrate de Constituþie ºi de tratatele internaþionale privind drepturile
omului, drepturi ºi libertãþi având un sens mai mult sau mai puþin contrar (precum libertatea de
exprimare ºi dreptul la informaþie), ºi cã, pe de altã parte, simpla reglementare de principiu nu
poate sã acopere diversitatea situaþiilor de fapt care pot apãrea în aceastã materie, legiuitorul,
în art. 75 „Limitele” C. Civ., a simþit nevoia sã reaminteascã faptul cã exercitarea cu bunã
credinþã a drepturilor ºi libertãþilor constituþionale ori decurgând din pactele ºi convenþiile
internaþionale la care România este parte nu constituie o încãlcare (inclusiv) a dreptului la
propria imagine, fiind considerate atingeri ale zisului dreptului care sunt permise de lege ori de
mai sus amintitele pacte ºi convenþii internaþionale. Dincolo de orice alte consideraþii de naturã
teoreticã, efectul practic ºi oarecum redundant în raport cu prevederile constituþionale al art.
75 C. Civ. este acela cã, în aprecierea caracterului de încãlcare a dreptului la propria imagine
de cãtre o atingere adusã acestui drept, instanþele din România vor fi þinute sã ia în considerare
jurisprudenþa CEDO, în calitatea acesteia de instanþã internaþionalã chematã sã hotãrascã în
legãturã cu cererile referitoare la pretinse încãlcãri ale drepturilor ºi libertãþilor consacrate de
cãtre Convenþia Europeanã.
Art. 76 „Prezumþia de consimþãmânt” C. Civ. aratã cã dacã „însuºi cel la care se referã o
informaþie ori un material le pune la dispoziþia unei persoane despre care are cunoºtinþã cã îºi
desfãºoarã activitatea în domeniul informãrii publicului, consimþãmântul pentru utilizarea
acestora este prezumat, nefiind necesar un acord scris.” Considerãm cã prezumþia prevãzutã
în art. 76 C. Civ.
În sfârºit, art. 79 „Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate” din secþiunea a 4-a
„Respectul datorat persoanei ºi dupã decesul sãu” din capitolul deja citat al Codului civil,
prevede cã memoria persoanei decedate este protejatã în aceleaºi condiþii ca ºi imaginea ºi
reputaþia persoanei aflate în viaþã. Deºi textul legal o spune în alte cuvinte, referindu-se la
conceptul de „memorie”, pe care nu o defineºte, credem cã intenþia legiuitorului a fost aceea
de a proteja imaginea persoanei decedate în aceleaºi condiþii ca ºi imaginea persoanei în
viaþã. Art. 79 C. Civ. nu prevede cine este titularul dreptului de a cere interzicerea atingerii
memoriei persoanei decedate, deci, inclusiv a imaginii acesteia, rãmânând ca zisul titular sã
fie determinat fie prin aplicarea prevederilor din materia succesiunilor, fie în analogie cu lista
de persoane avutã în vedere de alin. (2) al art. 80 „Respectarea voinþei persoanei decedate”.

❚ 2.3. Imaginea ca portret

Propria imagine, astfel cum este definit de Codul civil, este intim legatã, dacã nu cumva
identicã din punct de vedere conceptual, cu portretul, astfel cum este acesta reglementat de
Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor ºi drepturile conexe (denumitã în
continuare „Legea nr. 8/1996"). Similaritatea acestor drepturi a fost sesizatã de legiuitor, care,
prin art. 20 al proiectului Legii pentru punerea în aplicare a Codului Civil, modificã art. 88 al
Legii nr. 8/1996, dându-i un nou conþinut, pliat pe prevederile Codului Civil, dupã cum urmeazã:
„Art. 88 - (1) Utilizarea unei opere care conþine un portret necesitã consimþãmântul persoanei
reprezentate în acest portret, în condiþiile art. 73, 74 ºi 79 din Codul civil. De asemenea,
autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul sã o reproducã sau sã o utilizeze
fãrã consimþãmântul succesorilor persoanei reprezentate, timp de 20 de ani dupã moartea
acesteia, cu respectarea ºi a dispoziþiilor art. 79 din Codul civil.
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(2) În lipsa unei clauze contrare, consimþãmântul nu este necesar dacã persoana reprezentatã
în portret este de profesie model sau a primit o remuneraþie pentru a poza în acel portret. De
asemenea, existenþa consimþãmântului se prezumã în condiþiile art. 76 din Codul civil.”
Având în vedere cã, adeseori, imaginea unei persoane este încorporatã într-o operã (de
artã plasticã, fotograficã ori chiar audiovizualã) realizatã de o altã persoanã, care are calitatea
de autor al operei, rãmâne de vãzut cum vor fi coroborate elementele (drepturile patrimoniale
transmise, modalitãþile de utilizare ale fiecãrui astfel de drept, durata ºi întinderea cesiunii,
remuneraþia titularului dreptului de autor) pe care, sub sancþiunea rezilierii, contractul de cesiune
al drepturilor patrimoniale de autor este þinut sã le prevadã, pe de o parte, cu consimþãmântul
reglementat de art. 76 C. Civ., pe de altã parte.
Persoana reprezentatã într-un portret are, în ceea ce priveºte utilizarea operei ce îi conþine
portretul, în conformitate cu art. 90 din Legea nr. 8/1996, dreptul de a pretinde respectarea
integritãþii operei ºi de a se opune oricãrei modificãri, precum ºi oricãrei atingeri aduse operei,
dacã prejudiciazã onoarea sau reputaþia sa.

Caracterele dreptului la propria imagine
❚ 3.1. Caracterul absolut ºi universal

Dreptul la propria imagine este un drept absolut, opozabil erga omnes, aºa încât are ca
obligaþie civilã corespunzãtoare acea obligaþie generalãnegativã de a nu li se aduce atingere
(non-facere), obligaþie ce revine tuturor celorlalte subiecte de drept. În egalã mãsurã, dreptul la
propria imagine este un drept universal, în sensul cã aparþine oricãrei persoane fizice.

❚ 3.2. Caracterul imprescriptibil

Dreptul la propria imagine este un drept imprescriptibil, atât din punct de achizitiv, cât ºi
din punct de vedere extinctiv. Considerãm cã imprescriptibilitatea dreptului la propria imagine
decurge din însãºi imprescriptibilitatea calitãþii de subiect de drept a persoanei fizice.

❚ 3.3. Caracterul insesizabil

Dreptul la propria imagine este un drept insesizabil, ceea ce este, în opinia noastrã, decurge
din caracterul strict personal.

❚ 3.4. Caracterul mixt nepatrimonial ºi patrimonial
Doctrina civilistã din România considerã, în mod tradiþional, cã drepturile personalitãþii,
în rândul cãrora se numãrã ºi dreptul la propria imagine, sunt drepturi nepatrimoniale. Fãrã a
contesta cã, vorbind mai ales din perspectivã istoricã, caracterul esenþialmente nepatrimonial
este justificat, trebuie sã remarcãm cã realitãþile economice ºi legale contemporane acceptã, în
egalã mãsurã, ºi caracterul parþial patrimonial.
Pentru a ne referi numai la argumentele de ordin legal, remarcãm cã art. 73 alin. (2) C. Civ.
defineºte dreptul la propria imagine prin referire la puterea titularului acestuia de a interzice
ori împiedica reproducerea, în orice mod, a înfãþiºãrii sale fizice ori a vocii sale sau, dupã caz,
utilizarea unei asemenea reproduceri. Or, în principiu, cine poate interzice un act sau fapt îl
poate ºi permite. Ca atare, considerãm cã o persoanã poate consimþi la reproducerea, în orice
mod, a înfãþiºãrii sale fizice ori a vocii sale sau, dupã caz, la utilizarea unei asemenea reproduceri.
Mai mult, ceea ce rezultã doar pe cale de interpretare din art. 73 alin. (2) C. Civ., art. 76 C. Civ.
prevede practic de o manierã literalã. Într-adevãr, în situaþia în care consimþãmântul la utilizarea
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imaginii unei persoane poate fi prezumat, atunci, cu asupra de mãsurã, zisul consimþãmânt
poate sã fie exprimat în mod expres. Având în vedere adagiul „ubi lex non distinguit nec nos
distinguere debemus”, trebuie sã admitem cã zisul consimþãmânt poate fi atât cu titlu gratuit,
cât ºi cu titlu oneros.

Exploatarea licitã a dreptului la propria imagine
Imaginea unei persoane poate sã fie exploatat în mod licit într-una din urmãtoarele trei
modalitãþi:
- exploatarea ca urmare a unui consimþãmânt exprimat în mod expres;
- exploatarea ca urmare a unui consimþãmânt prezumat;
- exploatarea în afara unui consimþãmânt exprimat în mod expres ori prezumat, dar în
limitele prevãzute de art. 75 C. Civ..

❚ 4.1. Exploatarea ca urmare a unui consimþãmânt exprimat în mod expres
Titularul dreptului la propria imagine poate sã îºi exprime consimþãmântul cu privire la
exploatarea imaginii sale, respectiv cu privire la reproducerea, în orice mod, a înfãþiºãrii sale
fizice ori a vocii sale ºi la utilizarea unei asemenea reproduceri atât printr-un act juridic unilateral,
în conformitate cu art. 1324 C. civ. ºi urmãtoarele, cât ºi printr-un contract, în conformitate cu
art. 1166 C. civ.
Dat fiind quasidereglementarea sa, consimþãmântul expres nu este supus nici unei condiþii
de formã, acesta urmând a se supune numai condiþiilor esenþiale de validitate ale actului juridic
unilateral ori, dupã caz, ale contractului.
Considerãm cã, în practicã, pentru a micºora primejdia unor neînþelegeri viitoare ºi prin
raportare la art. 81 alin. (1) ºi art. 41 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, indiferent dacã este acordat
printr-un act juridic unilateral ori printr-un contract, consimþãmântul ar trebui, pentru o eficace
protejare a titularului dreptului la propria imagine, sã poarte ºi asupra unor elemente specifice,
precum urmãtoarele:
• partea imaginii titularului care va face obiectul reproducerii;
• modalitãþile în care imaginea titularului va reprodusã;
• modalitãþile în care reproducerea imaginii titularului va utilizatã;
• durata ºi întinderea utilizãrii reproducerii imaginii;
• remuneraþia titularului dreptului la propria imagine.
Ce înseamnã, în înþelesul art. 73 alin. (2) C. Civ., reproducerea imaginii? La o primã vedere,
datã fiind identitatea de termeni, ar putea fi aplicabilã definiþia prevãzutã de art. 14 din Legea
nr. 8/1996. Totuºi, dincolo de identitatea nominalã, terminologicã, între conceptul de
„reproducere” din Codul Civil ºi cel din Legea nr. 8/1996 este o diferenþã de conþinut: simpla
analizã logicã ne conduce la înþelegerea faptului cã „reproducerea” avutã în vedere de Codul
Civil este, din punct de vedere cronologic, situatã înainte de „reproducerea” definitã de Legea
nr. 8/1996. De fapt, „reproducerea” avutã în vedere de Codul Civil este, mai degrabã, similarã
cu conceptul de „fixare”, astfel cum este acesta definit de art. 98 alin. (2) din Legea nr. 8/1996,
respectiv „încorporarea sunetelor, imaginilor ori a sunetelor ºi imaginilor sau a reprezentãrii
digitale a acestora pe suport care permite perceperea, reproducerea ori comunicarea publica a
lor (...)”.
Pe cale de consecinþã, „reproducerea” avutã în vedere de Legea nr. 8/1996 este inclusã în
conceptul de „utilizare” a reproducerii imaginii, astfel cum este acesta înþeles de Codul Civil.
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❚ 4.2. Exploatarea ca urmare a unui consimþãmânt prezumat

Consimþãmântul la utilizarea imaginii unei persoane este prezumat în trei cazuri:
• atunci când însuºi cel la care se referã o informaþie sau un material le pune la dispoziþia
unei persoane fizice ori persoane juridice despre are cunoºtinþã cã îºi desfãºoare activitatea în
domeniul informãrii publicului (art. 76 C. civ.);
• în lipsa unei clauze contrare, când persoana reprezentatã în portret este de profesie
model (art. 88 alin. (2) din Legea nr. 8/1996);
• în lipsa unei clauze contrare, când persoana reprezentatã în portret a primit o remuneraþie
pentru a poza în acel portret (art. 88 alin. (2) din Legea nr. 8/1996).
Credem cã ipotezele avute în vedere de Codul Civil sunt, în oarecare mãsurã, interpretabile
ºi, ca urmare, pot da naºtere la nesiguranþã în ceea ce priveºte limitele conduitei licite. Vom
exemplifica în continuare, pe scurt, câteva dintre sintagmele legale al cãror înþeles nu este
tocmai uºor de descifrat.
4.2.1. Proba activitãþii în domeniul informãrii publicului
Obiectul de activitate al unei persoane juridice este, în principiu, facil de aflat, chiar dacã
în schimbul plãþii unui cost, deoarece o astfel de informaþie este înregistratã în registre (Registrul
Comerþului sau, dupã caz, Registrul Asociaþiilor ºi Fundaþiilor) la care orice persoanã interesatã
are acces. Nu la fel de uºor este, în schimb, a avea cunoºtinþã despre activitatea unei persoane
fizice, pentru cã, în principiu, aceasta este o datã cu caracter personal ºi, ca atare, dacã nu este
comunicatã într-un fel sau altul de însãºi persoana în cauzã, este supusã unei oarecare „discreþii”.
Totuºi, în cele din urmã, dat fiind cã activitatea unei persoane este un fapt, acesta poate sã fie
dovedit cu orice mijloc de probã.
4.2.2. Înþelesul „activitãþii în domeniul informãrii publicului”
O altã dificultate constã în a determina ce înseamnã a desfãºura activitate într-un domeniu.
Dacã situaþia unei persoane care este reporter salariat al unei persoane juridice editoare a unui
jurnal este în afara neclaritãþii, ne putem întreba, cu titlu de exemplu, dacã participanþii la
capitalul social al aceleiaºi persoane juridice ori salariaþi ai aceleiaºi persoane juridice care au
alte atribuþii de serviciu decât cele stricto sensu jurnalistice pot fi considerate cã îºi desfãºoarã
activitatea în domeniul informãrii publicului De asemenea, dacã o persoanã desfãºoarã ori
chiar a desfãºurat în trecut ºi numai întâmplãtor ori doar sporadic activitãþi în domeniul informãrii
publicului, aceasta va fi totuºi luatã în considerare în sensul art. 76 C. Civ.?
4.2.3. Înþelesul „informãrii publicului”
Aceeaºi stare de nesiguranþã ni se pare cã poartã asupra noþiunii de „informare a publicului”.
Evoluþia mijloacelor de comunicare în masã a adus cu sine ºi o dezvoltare fãrã precedent a
conþinutului acestei comunicãri, susþinutã, în egalã mãsurã, de concurenþa crescândã între
operatorii mijloacelor de comunicare în masã. Noþiunea de „informare a publicului”, care, în
alte vremuri, se referea doar la ceea ce astãzi este categorisit ca fiind „hard news” (respectiv
noutãþi despre viaþa politicã ºi economicã, despre rãzboaie ºi dezastre), a început sã alunece
spre ceea ce este categorisit „soft news” ori, printr-un semnificativ joc de cuvinte între termenii
englezi pentru „informaþie” ºi „divertisment”, „infotainment”. Începând din anii ’80 ai sec. XX
se vorbeºte chiar despre „junk food news”, aceastã sintagmã acoperind o arie largã mergând
de la ºtiri din industria de divertisment ori informaþii referitoare la hobby-uri pânã la bârfe
despre persoane cunoscute marelui public ori chiar amãnunte intime despre acestea. Se înscriu
aceste „soft news” ori „junk food news” în noþiunea de „informare a publicului” despre care
face vorbire art. 76 C. Civ.? Rãspunsul la aceastã întrebare diferã de la respondent la respondent,
iar opiniile exprimate în aceastã materie, inclusiv în lumea dreptului, acoperã întreg spectrul,
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de la recunoaºterea statutului de „informare a publicului” numai pentru informaþiile de cel mai
general interes public, care se referã la situaþiile de naturã a afecta naþiunea ori pãrþi semnificative
ºi pânã la acceptarea aceluiaºi statut pentru orice informaþie, indiferent de mãrimea ori calitatea
comunitãþii care ar putea manifesta interes pentru ea.

❚ 4.3. Exploatarea în afara unui consimþãmânt exprimat în mod expres ori prezumat, dar
în limitele prevãzute de art. 75 C. Civ.
Tema limitelor dreptului la propria imagine ºi, în general, a dreptului la viaþã privatã este
una extrem de generoasã, în legãturã cu care existã o vastã literaturã. În ceea ce ne priveºte, ne
vom rezuma sã abordãm doar câteva elemente punctuale, cu privire la înþelesul pe care CEDO
l-a dat unor controversate concepte esenþiale în materia conflictului dintre dreptul la viaþa
privatã (cu specialã referire la dreptul la propria imagine) ºi libertatea de exprimare ºi dreptul
la informaþie. De asemenea, ne vom opri asupra unei speþe care, deºi provine dintr-un cu totul
spaþiu geografic, este valoroasã prin prisma faptului cã reflectã soluþiile jurisprudenþiale
pronunþate în temeiul legislaþiei din provincia canadianã Quebéc, care a constituit una din
sursele primare de inspiraþie pentru legiuitorul român la redactarea Codului Civil.
4.3.1. Dosarul von Hannover împotriva Germaniei
Completul învestit cu judecarea dosarului von Hannover împotriva Germaniei s-a pronunþat
cu privire la câteva concepte disputate ºi, de altfel, chiar hotãrârea completului, deºi unanimã
ca soluþie, a fost însoþitã de douã opinii separate în ceea ce priveºte motivarea.
Instanþa a acordat un interes particular noþiunii de „persoanã publicã” ºi a fãcut trimitere,
în principal, la „Rezoluþia 1165 (1998) a Adunãrii parlamentare a Consiliului Europei cu privire
la dreptul la respectarea vieþii private” care, la pct. 7, defineºte persoanele publice ca fiind
acele persoane care exercitã o funcþie publicã ºi / sau care utilizeazã resurse publice ºi, într-o
manierã mai largã, orice persoanã care joacã un rol în viaþa publicã, indiferent dacã vorbim de
viaþa politicã, economicã, artisticã, socialã, sportivã sau de altã naturã. Pornind de la aceastã
definiþie, se poate considera cã este persoanã publicã orice persoanã care intrã în arena publicã
în mod voit, iar o astfel de persoanã nu ar mai putea pretinde, în mod rezonabil, anonimatul –
judecãtorul Zupanèiè a exprimat aceastã realitate într-un mod plastic: „a trãi cu adevãrat
incognito este privilegiul lui Robinson”.
De asemenea, instanþa a avut a decide ce poate fi considerat „spaþiu public”, în special în
materia afirmãrii dreptului la viaþã privatã ºi a limitãrii dreptului la informaþie. Este interesant
de constatat cã, inclusiv în viziunea instanþei supreme germane, zisa noþiune pare sã fie mai
largã decât înþelesul pe care îl acordã în general legiuirile penale: nu este considerat a fi loc
public nici un loc izolat ori mai îndepãrtat de public (chiar dacã „public” în sensul legii penale),
dacã ar pãrea evident cã, în acel loc, o persoanã vrea sã fie singurã ºi unde, crezându-se feritã
de priviri indiscrete, se afiºeazã un comportament pe care nu l-ar fi afiºat dacã s-ar fi aflat întrun loc public. În speþã, s-a considerat cã nu este loc public un loc mai retras ºi mai puþin
luminat dintr-un restaurant, chiar dacã acel loc nu era un separeu.
Cea mai importantã problemã abordatã de instanþã a fost aceea a ce poate fi considerat
informaþie de interes public. Instanþa a reþinut cã, deºi libertatea de expresie include ºi domeniul
publicãrii de fotografii, atenþia care trebuie acordatã protejãrii reputaþiei unei persoane are o
importanþã particularã. Aceastã importanþã este consecinþa faptului cã nu avem de a face cu
difuzarea unor „idei”, ci cu a unor imagini conþinând „informaþii” foarte personale, chiar intime.
Mai mult, fotografiile care apar în presa „de senzaþie” sunt adesea realizate într-un climat de
continuã hãrþuire, care este de naturã a stârni persoanei vizate un puternic sentiment de
intruziune în viaþa privatã ori chiar un sentiment de persecuþie. Instanþa a considerat cã se
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cuvine operatã o distincþie fundamentalã între un reportaj care relateazã fapte (chiar ºi
controversate) de naturã sã contribuie la o dezbatere într-o societate democraticã, raportânduse la oameni politici aflaþi în exerciþiul funcþiunii lor oficiale, ºi un reportaj asupra detaliilor
vieþii private ale – într-acest al doilea caz nu se poate susþine cã sunt comunicate idei ºi informaþii
în legãturã cu chestiuni de interes public. Chiar dacã în anumite circumstanþe, dreptul la
informaþie al publicului poate purta ºi asupra unor aspecte ale vieþii private ale, în special,
oamenilor politici, zisul drept nu poate fi susþinut atunci când situaþia de fapt se situeazã în
afara oricãrei dezbateri politice sau publice. Cu alte cuvinte, publicarea de fotografii având ca
unic scop satisfacerea curiozitãþii unui anumit gen de public cu privire la viaþa privatã a unei
persoane care nu este politician nu aduce nici o contribuþie nici unei dezbateri de interes
general pentru societate, chiar dacã persoana în cauzã este una notorie. În consecinþã, într-o
astfel de situaþie, care subliniazã interpretarea unilateralã a libertãþii de expresie de cãtre unele
mijloace, zisa libertate trebuie sã fie înþeleasã într-un mod mai puþin larg, deoarece publicul nu
are nici un interes legitim sã ºtie unde se aflã sau cum se comportã în viaþa sa privatã o persoanã
care este notorie.
4.3.2. Dosarul Reklos ºi Davourlis împotriva Greciei
Hotãrârea pronunþatã în dosarul Reklos ºi Davourlis împotriva Greciei importantã din cel
puþin douã puncte de vedere. Cel dintâi este acela cã, prin raportare la art. 74 lit. g) C. Civ.,
CEDO merge chiar mai departe. Altfel spus, acolo unde Codul Civil interzice difuzarea de
materiale conþinând imagini privind o persoanã aflatã la tratament în unitãþile de asistenþã
medicalã, CEDO interzice însãºi fixarea imaginii acelei persoane, cel puþin în situaþia în care
fixarea imaginii este efectuatã într-un loc care este accesibil numai personalului medical.
Mai mult, instanþa a considerat cã dreptul la propria imagine este încãlcat ºi de faptul
pãstrãrii de cãtre fotograf a suportului material pe care imaginea a fost iniþial fixatã. Acest
punct de vedere îndepãrteazã materia protejãrii portretului dinspre dreptul proprietãþii
intelectuale, acolo unde tradiþia juridicã îl plasa, cãtre domeniul mai nou al prelucrãrii datelor
cu caracter personal, urmând de altfel, o tendinþã pe care CEDO a îmbrãþiºat-o ºi în hotãrârea
pronunþatã în dosarul Sciacca împotriva Italiei.
4.3.3. Dosarul Aubry împotriva Les Éditions Vice-Versa inc.
Dosarul Aubry împotriva Les Éditions Vice-Versa inc., deºi a fost judecat în baza legislaþiei
provinciei canadiene Quebéc de dinaintea intrãrii în vigoare a Codului Civil din Quebéc din
1991, respectiv în baza Codului Civil al Canadei de Jos ºi a Cartei drepturilor ºi libertãþilor
persoanei, este exemplar deoarece priveºte încãlcarea dreptului la propria imagine din punctul
de vedere al rãspunderii civile delictuale. Este de menþionat cã, în aceastã materie, atât fostul
Cod Civil al Canadei de Jos, cât ºi actualul Codului Civil din Quebéc sunt, în linii mari, similare
Codului nostru Civil.
Instanþa canadianã a ajuns la concluzia cã, chiar dacã este vorba despre încãlcarea unui
drept quasi-constituþional, cu o naturã juridicã aparte, în materia rãspunderii civile delictuale,
partea reclamantã trebuie sã probeze toate elementele zisei rãspunderi, respectiv existenþa
unei fapte ilicite ºi a unui prejudiciu, culpa fãptuitorului ºi legãtura cauzalã dintre fapta ilicitã
ºi prejudiciu. În opinia instanþei canadiene, nu orice simplã încãlcare a dreptului la imagine
valoreazã faptã ilicitã, ci numai o încãlcare ce nu poate fi justificatã printr-un alt drept ori
interes legitim. De asemenea, existenþa prejudiciului nu poate fi prezumatã, chiar ºi în cazul
prejudiciului moral. Totuºi, dat fiind caracterul profund subiectiv al prejudiciului moral,
judecãtorul fondului are o marjã largã de apreciere suveranã a existenþei zisului prejudiciu ºi,
nu mai puþin, a modalitãþii optime de reparare a acestuia. În ceea ce priveºte prejudiciul
patrimonial în materia încãlcãrii dreptului la imagine, instanþa s-a orientat mai degrabã spre

40

STUDII ªI COMENTARII

mãsurarea profitului pe care partea reclamantã l-ar fi realizat în mod normal în situaþia în care
ar fi fost de acord cu exploatarea comercialã a imaginii sale.
În strânsã relaþie cu exploatarea comercialã a imaginii unei persoane a fost pusã problema
existenþei unei „excepþii artistice”. Instanþa a negat existenþa unei astfel de excepþii, arãtând cã
libertatea de expresie artisticã este parte integrantã a libertãþii de expresie în general. Nu existã
nici o justificare pentru a atribui un statut superior libertãþii de expresie artisticã în raport cu
libertatea generalã de expresie. Artistul poate sã invoce libertatea sa de expresie în aceleaºi
condiþii ca orice altã persoanã. Mai mult, a considera cã „excepþia artisticã” conduce la a
considera cã exploatarea imaginii unei persoane este în mod automat „necomercialã” este,
mai degrabã, o ipocrizie. În speþã, instanþa a considerat cã faptul cã o revistã are un necontestat
conþinut artistic nu este de naturã a considera cã acea revistã a încetat sã aibã caracter comercial.
Cu alte cuvinte, punerea în vânzare a revistei în care este reprodusã fotografia „artisticã”
conþinând imaginea unei persoane este „artisticã” conduce la caracterul comercial al exploatãrii
zisei fotografii ºi, deci, al imaginii persoanei fotografiate.

În loc de concluzii
Dreptul la propria imagine capãtã, concomitent cu intrarea în vigoare a Codului Civil, un
statut de sine stãtãtor, nemaifiind considerat doar un simplu element component al dreptului la
viaþã privatã. Reglementarea sa, deºi în legãturã indisolubilã cu drepturile personalitãþii care,
în mod tradiþional, au caracter nepatrimonial, permite exploatarea dreptului la propria imagine
de cãtre alte persoane decât însuºi titularul dreptului. Dat fiind cã textul legal nu face vorbire
despre titlul cu care este permisã o astfel de exploatare, suntem de pãrere cã titlul oneros
îndeplineºte condiþia liceitãþii.
Aflat la întretãierea a mai multor ramuri de drept, precum dreptul constituþional, dreptul
civil, dreptul proprietãþii intelectuale ºi protecþia datelor cu caracter personal, dreptul la propria
imagine ºi, în consecinþã, exploatarea acestuia îmbinã trãsãturi provenind din dreptul public ºi
dreptul privat, ceea ce conduce, într-o anumitã mãsurã, la o oarecare nesiguranþã în definirea
unor termeni ºi delimitarea a ceea ce este licit ºi ce nu. Cu toate acestea, supunându-se ºi
soluþiilor de principiu care decurg din practica CEDO, este probabil cã, pe parcurs, practica
judiciarã internã ºi, nu mai puþin, doctrina vor reuºi sã limpezeascã aspectele pe care noi
le-am considerat interpretabile.

Spre o nouã viziune privind integritatea
ºi lupta împotriva corupþiei.
Aspecte privind dezvoltarea politicilor internaþionale
ºi regionale ºi privind profesia
Avocat Troanþã-Rebeleº-Turculeanu Teodor DRAGOª
Baroul Dolj

Consideraþii introductive. Structuratã în douã pãrþi, cercetarea realizatã a urmãrit sã dezvolte
în primul rând dimensiunea de luptã împotriva corupþiei la nivel regional, axându-ne pe zona
de dezvoltare instituþionalã ºi strategie la nivelul Uniunii Europene, în timp ce în partea a doua
am identificat aspecte ce þin de promovarea integritãþii ºi iniþiativele anti-corupþie formulate în
interiorul profesiei.
Am ales acest punct central de analizã – lupta împotriva corupþiei - în principal datoritã
gravitãþii fenomenului ºi impactului negativ mai ales în condiþii determinate de criza economicã
ºi importanþei atribuite atât la nivel global, regional sau naþional.
De asemenea am considerat oportun sã tratãm acest subiect în revista Iustitia a Baroului
Dolj, revistã dedicatã în principal profesiei, pentru a introduce ºi la nivel intern aspecte de
maximã importanþã ce suscitã inclusiv interesul profesiei pe plan internaþional.
Menþionez în sprijinul afirmaþiei anterioare interesul generat de aceastã materie pentru
organizaþiile similare din alte state – ex. ABA – American Bar Association1 ºi importanþa cu
care sunt privite elementele ce aparþin dimensiunii de luptã împotriva corupþiei ºi promovãrii
integritãþii de cãtre organizaþiile internaþionale de profil, spre ex. – IBA – International Bar
Association2. Aspectele privind strategiile ºi programele de luptã împotriva corupþiei dezvoltate
de organizaþiile din interiorul profesiei vor fi prezentate pe în partea a doua a studiului.
Cu ocazia adoptãrii Convenþiei Naþiunilor Unite împotriva corupþiei3, Kofi Annan, Secretarul
General al organizaþiei a evidenþiat necesitatea luptei împotriva corupþiei:

„Corupþia deviazã fondurile necesare dezvoltãrii, subminând abilitatea unui guvern sã
ofere serviciile de bazã, hrãnind inegalitatea ºi injustiþia ºi descurajând investiþiile ºi ajutoarele
strãine”.
Lupta împotriva corupþiei a atins o dimensiune globalã, aceste aspecte fiind relevate de
doctrinã, Donald C. Menzel remarcând iniþiativele desfãºurate de organizaþiile internaþionale,
American Bar Association ABA – cea mai mare asociaþie voluntarã profesionalã la nivel global, cu
peste 400.000 membri, fondatã în 1879.
2
International Bar Association IBA – principala organizaþie la nivel global, cuprinzând asociaþii ale
barourilor, barouri naþionale, practicieni ai profesiilor legale ºi societãþi din domeniul dreptului, fondatã
în 1947.
3
Convenþia Naþiunilor Unite de Luptã împotriva Corupþiei, adoptatã prin rezoluþia 58/4 din 31 oct.
2003 a Adunãrii Generale a ONU, intratã în vigoare 14 dec. 2005, documentul juridic de maximã
importanþã cu vocaþie universalã adoptat în domeniul combaterii corupþiei.
1
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incluzând Naþiunile Unite, Organizaþia pentru Cooperare Economicã ºi Dezvoltare(OECD),
Transparency International, Grupul Utstein (format din Marea Britanie, Olanda, Norvegia, Suedia,
Canada ºi Germania), etc. care au lansat în ultimii ani o serie de iniþiative anti-corupþie4.
Fie cã vorbim de organizaþii cu vocaþie globalã sau regionalã, spre ex. Organizaþia Naþiunilor
Unite5, Organizaþia pentru Cooperare Economicã ºi Dezvoltare6, Banca Mondialã7, Consiliul
Europei8 sau strict regionalã Organizaþia Statelor Americane 9sau Uniunea Africanã10 sau Uniunea
Europeanã, este evidentã orientarea ºi determinarea la nivel global pentru a contracara acest
fenomen, aspecte pe care le-am relevat încã din 200711. Dupã cum notam în lucrare, corupþia
aduce atingere democraþiei ºi normelor juridice, slãbeºte puterea autoritãþilor, scade calitatea
vieþii, conduce la încãlcãri ale dreptului omului ºi permite dezvoltarea fenomenelor antisociale,
a grupurilor de interese ºi a grupãrilor crimei organizate.

Secþiunea I-a
La nivelul Uniunii Europene promovarea integritãþii în sectorul public ºi lupta împotriva
corupþiei au reprezentat o parte importantã atât în politicile externe cât ºi interne, începând
din 1990 instituþiile europene conducând o reformã considerabilã în materia combaterii ºi
prevenirii corupþiei, în special în interiorul celui de-al treilea pilon- Justiþie ºi Afaceri Interne.
Crearea în 1999 a Oficiului de Luptã Împotriva Fraudei (OLAF), Planul de luptã împotriva
crimei organizate12, Planul de Acþiune al Consiliului de la Viena13 care conþine mãsuri de luptã
împotriva corupþiei, adoptarea Convenþiei pentru protecþia intereselor financiare ale
Comunitãþilor Europene (1995) ºi protocoalele adiþionale ºi a Convenþiei de luptã împotriva
corupþiei implicând funcþionarii Comunitãþilor Europene sau funcþionarii statelor membre ale
Uniunii Europene (1997), adoptarea Strategiei Mileniului pentru prevenirea ºi controlul crimei
organizate (2000-2005)14, Comunicarea Comisie pentru o politicã europeanã clarã împotriva
corupþiei15, scot în evidenþã gravitatea acestui fenomen în spaþiul public european precum ºi
determinarea manifestatã de instituþiile Uniunii de a lupta împotriva sa.
Donald C. Menzel, „Ethics Management for Public Administrators: building organization of
integrity”, M.E. Sharpe, 2007, pp. 148.
5
Convenþia (2005), Ghidul legislativ de Implementare a Corupþiei (2006), programele desfãºurate
de UNDP – Programul de Dezvoltare al Naþiunilor Unite, etc.
6
OECD – Convenþia de Combatere a Mituirii Oficialilor Publici în Tranzacþiile Internaþionale (1997)
ºi programele dezvoltate.
7
Banca Mondialã – ex. cele peste 600 de programe dezvoltate începând cu 1996 de luptã împotriva
corupþiei.
8
Consiliul Europei – Convenþiile penalã ºi civilã de luptã împotriva corupþiei, Rezoluþiile 1214 ºi
1492 privind Rolul parlamentelor în lupta contra corupþiei (2000) ºi respectiv privind Sãrãcia ºi lupta
împotriva corupþiei în Statele Membre ale Consiliului Europei (2006), crearea GRECO (1999), etc.
9
OAS – Convenþia inter-americanã împotriva Corupþiei (1996).
10
Uniunea Africanã – Convenþia UA pentru prevenirea corupþiei ºi delictelor similare (2003).
11
Troanþã Rebeleº Teodor Dragoº, Lupta împotriva corupþiei. Analizã la nivel global ºi european,
Ed. Sitech, Craiova, ISBN 978-973-746-688-4, pp. 123-129.
12
Action plan to combat organized crime, adoptat de Counsiliu în 28 April 1997; OJ C 251/1,
15.8.1997
13
Action plan of the Council and the Commission on how best to implement the provisions of the
Treaty of Amsterdam on an area of freedom, security and justice, adoptat de Counsiliu în 3 December
1998; OJ C 19/1, 23/01/1999.
14
The Prevention and Control Of Organized Crime: A European Union Strategy For The Beginning
Of The New Millennium adopted by the Council on 27 March 2000, Jurnalul Oficial C 124/01, 3.5.2000
15
Communication on a comprehensive EU anti-corruption policy, COM (2003) 317, Brussels,
28.5.2003.
4
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Evoluþiile ulterioare ºi reforma instituitã prin Tratatul de la Lisabona au determinat noi
evoluþii în domeniu, evoluþii ce au presupus orientarea instituþiilor europene spre o nouã politicã
de luptã împotriva corupþiei, adoptarea de noi strategii ºi dezvoltãri instituþionale.
Introducerea în textul art. 69 al Tratatului a corupþiei ca un domeniu de maximã gravitate
a criminalitãþii transfrontaliere, relevã din nou dorinþa manifestatã la nivel european de a lupta
împotriva acestui fenomen ºi de realiza un spaþiu european al integritãþii.
Comunicarea Comisiei din 10.6.2009 intitulatã „Un spaþiu de libertate, securitate ºi justiþie
în serviciul cetãþenilor” declarã o nouã strategie de securitate internã ºi obiectivul Comisiei
„de a se asigura cele mai bune servicii posibile pentru cetãþean în domeniile justiþiei, libertãþii
ºi securitãþii16„.
Noua strategie de securitate - „O Europã care protejeazã”, identificã corupþia ca ameninþare
majorã obligând astfel Uniunea sã adopte obiective clare în materie de transparenþã ºi combatere
a corupþiei, sã dezvolte mãsurile anticorupþie dintr-o serie de domenii ale acquis-ului (achiziþii
publice, control financiar etc.) ºi sã promoveze schimbul de bune practici în materia combaterii
fenomenului.
La nivelul Consiliului European, prin adoptarea programului Stockholm aprobat la 30
noiembrie 2009 este oferit un nou cadru politic Uniunii Europene pentru perioada 2010-2014,
reprezentând o nouã strategie europeanã în materia justiþiei, afacerilor interne ºi în domeniul
imigraþiei.
Programul intitulat „Cãtre o Europã deschisã, mai sigurã, în serviciul cetãþenilor17„ identificã
corupþia ca o ameninþare majorã la adresa securitãþii interne, reclamând creºterea acþiunilor
de combatere la nivelul Uniunii ºi o mai bunã coordonare a acþiunilor la nivel regional ºi
naþional, în principal datoritã caracterului transfrontalier al acestei ameninþãri.
Strategia de securitate internã, prevãzutã în cap. 4 al documentului, declarã rolul important
al Comisiei Europene, fiind responsabilitatea Comisiei de a dezvolta o politicã comprehensivã
de combatere a corupþiei în strânsã cooperare cu GRECO ºi de creºtere a gradului de cooperare
a statelor membre, GRECO ºi OECD în cadrul instrumentului global, reprezentat de Convenþia
Naþiunilor Unite de luptã împotriva corupþiei.
Un ultim aspect deosebit de important pe care dorim sã îl aducem în discuþie este semnarea
la 7 mai 2010 a declaraþiei 0002/2010 a declaraþiei scrise, depuse de europarlamentarii Monica
Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes ºi Bart Staes ai Grupului Partidului
Popular European (PPE), privind eforturile Uniunii de combatere a corupþiei.
Semnarea declaraþie de cãtre un numãr de 397 europarlamentari, a condus la adoptarea
Declaraþiei de cãtre Parlamentul European din 18 mai 2010 privind eforturile Uniunii de
combatere a corupþiei.
Parlamentul European, luând în considerare impactul negativ al corupþiei, identificat ca
un element ce a jucat un rol important în criza economicã, ca urmarea a ratificãrii Convenþiei
Naþiunilor Unite Împotriva Corupþiei ºi rezultatelor Eurobarometrului din decembrie 2009 care
certificã preocuparea majorã a cetãþenilor europeni privind corupþia (78%) ºi rolul jucat de
lupta împotriva corupþiei în viziunea Parlamentului, declaratã în programul de la Stockholm, a
decis adoptarea ºi realizarea unei politici anticorupþie de anvergurã în spaþiul european.

Comunicarea Comisiei cãtre Parlamentul European ºi Consiliu, Un spaþiu de libertate, securitate
ºi justiþie în serviciul cetãþenilor, COM (2009) 262 final, Bruxelles, 10.6.2009, p. 4.
17
Consiliul European, The Stockolm Programme-An open and secure Europe serving and protecting
the citizen, Bruxelles, 17024/09, 2 decembrie 2009.
16
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Secþiunea a II-a
Iniþiativã desfãºuratã de American Bar Association intitulatã – The American Bar Assoc.
Rule of Law Initiative (ABA ROLI), creatã în 2007 pentru a consolida cele 5 programe externe
desfãºurate de organizaþie la nivel global începute încã din 1990, realizeazã programe de
reformã legislativã în mai mult de 40 de state.
Un program de maximã importanþã al ABA, desfãºurat în cadrul iniþiativei – priveºte lupta
anti-corupþie ºi integritatea publicã, scopul declarat fiind de a contribui la eforturile statelor de
a dezvolta un cadru legal, instituþii ºi capacitatea de a preveni ºi sancþiona corupþia, de a
încuraja integritatea publicã, responsabilitatea, transparenþa ºi participarea publicã.
Programul asistã guvernele ºi organizaþiile societãþii civile din statele în care se desfãºoarã
în dezvoltarea, publicitatea ºi îmbunãtãþirea strategiilor naþionale anti-corupþie ºi planurilor de
acþiune.
Programul este structurat pe cinci direcþii de acþiune – Eticã ºi responsabilitate, Legislaþie,
Strategii anti-corupþie, Educaþie ºi Analizã, în mod concret ABA lucrând efectiv la modificãrile
legislative, trainingul procurorilor ºi judecãtorilor, întãrirea capacitãþii instituþiilor publice ºi
organizaþiilor non-guvernamentale în combaterea corupþiei.
Strategia Anti-corupþie pentru Profesia Juridicã a International Bar Association, iniþiativa
comunã IBA-OECD-UNODC, reprezintã în fapt primul proiect global anti-corupþie, ce alãtura
profesia juridicã elementului corupþie, urmãrind sã cerceteze rolul jucat de avocaþi în corupþia
internaþionalã, sã aducã în atenþie efectele devastatoare ale corupþiei ºi sã promoveze bunele
practice în materie în interiorul profesiei.
Comitetul Anti-corupþie al International Bar Association, comitet de maximã importanþã al
Asociaþiei, conþine membrii ai comunitãþii de profil la nivel global având ca scop implementarea
unor activitãþi ºi programe specifice acestei secþiuni complexe ºi în continuã dezvoltare a
dreptului – dedicatã corupþiei.
Continuând activitatea desfãºuratã de Grupul de Lucru Anti-corupþie al IBA, datoritã
importanþei ºi gravitãþii problemelor asociate corupþiei, Grupul a primit statutul de Comitet al
organizaþiei.
Colaborarea IBA cu diversele organizaþii internaþionale, s-a manifestat ºi în domeniul luptei
împotriva corupþiei, organizaþia lansând în aprilie 2010 în colaborare cu OECD ºi UNODC18 Strategia Anti-corupþie pentru Profesia Juridicã, proiect ce are ca punct central rolul jucat de
avocaþi în corupþia internaþionalã ºi modul în care instrumentele internaþionale ºi legislaþia
extrateritorialã se aplicã în practicã.
Filosofia pe care se bazeazã strategia este dictatã de rolul important jucat de avocaþi în
viaþa economicã internã sau internaþionalã ºi de lipsa de reglementãri ºi pregãtire privind rolul
profesiei în domeniul asociat corupþiei.
Este esenþial în opinia organizaþiei ca pentru a asigura probitatea profesiei, avocaþii sã fie
pregãtiþi în acest domeniu de maximã importanþã.
Prima etapã a proiectului se bazeazã pe trei elemente:
• 1. realizarea unui Raport Anti-corupþie Global pentru Profesia Juridicã, bazat pe cercetãrile
ºi sondajele efectuate de organizaþie;
• 2. Realizarea de programe de training la nivel naþional orientate cãtre practica privatã;
• 3. Organizarea de sesiuni speciale în cadrul manifestãrilor IBA dedicate proiectului.
Putem anunþa cã prima etapã a proiectului a fost realizatã pe data de 4 octombrie cu
ocazia Conferinþei Anuale a IBA din Vancouver fiind fãcut public Raportul, în timp ce a doua
18

United Nations Office on Drugs and Crime.
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etapã a proiectului a început, prin demararea unor workshopuri în jurisdicþia Americii Latine.
Cu privire la acest aspect, doresc sã menþionez cã zonele geografice urmãtoare avute în
considerare sunt Africa ºi Estul Europei.
Datele fãcute publice în baza cercetãrii sociologice, relevã aspecte îngrijorãtoare, spre
exemplu peste 40% dintre respondenþi neauzind de instrumentele internaþionale dezvoltate de
ONU ºi OECD în domeniu, instrumente ce au un impact direct asupra activitãþilor desfãºurate
în interiorul profesiei.
De asemenea analiza efectuatã la nivel global (95 de jurisdicþii), a demonstrat cã mai mult
de jumãtate dintre avocaþii respondenþi considerã cã – fenomenul corupþiei – este prezent în
þãrile de provenienþã, aceasta fiind prezentã ºi în interiorul profesiei.
De interes sunt ºi rãspunsurile privind asocierea aspectelor ce privesc corupþia ºi activitatea
depusã de barourile naþionale ºi firmele private de avocaturã, în acest sens doar 43% din
respondenþi afirmând cã asociaþiile naþionale ale barourilor oferã informaþii privind politicile
anticorupþie în interiorul profesiei, în timp ce la nivelul firmelor de avocaturã în mai puþin de
40% din cazuri se face trimitere la astfel de elemente.
Concluzii. Încercând sã concluzionãm, este evident în opinia noastrã cã existã o determinare
clarã a instituþiilor europene de contracarare a acestui fenomen cu efecte devastatoare în spaþiul
public ºi de a realiza o strategie de combatere concretã ºi integratã, cu reale ºanse de reuºitã.
De asemenea adoptarea Declaraþiei privind eforturile Uniunii de combatere a corupþiei
(18 mai 2010) de cãtre Parlamentul European, afirmã o viziune politicã comunã privind
necesitatea dezvoltãrii instrumentelor eficiente de combatere a corupþiei ºi poate reprezenta
un moment cheie în privinþa formulãrii politicilor europene în domeniul realizãrii unui spaþiu
european al integritãþii.
În ceea ce priveºte dezvoltarea iniþiativelor anti-corupþie de cãtre organizaþiile din interiorul
profesiei, dupã cum am putut observa, este relevatã importanþa ºi gravitatea acestui fenomen ºi
necesitatea implicãrii profesiei în eforturile de combatere a corupþiei.
În ceea ce priveºte situaþia la nivel intern, situaþia României este una criticã în raport cu
fenomenul corupþiei, datele prezente în raporturile de monitorizare realizate de Uniunea
Europeanã sau Consiliul Europei relevând dificultãþile cu care ne confruntãm.
Nu citez în acest sens decât Raportul Comisiei Europene cãtre Parlamentul European ºi
Consiliu, privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de cooperare ºi
verificare19, dat publicitãþii în iulie 2010, care relevã problemele existente în privinþa reformei
sistemului judiciar ºi luptei împotriva corupþiei.
De asemenea scorurile obþinute de România în cercetãrile efectuate de Banca Mondialã
(noul raport Worlwide Governance Indicators – poziþia 12 pentru regiunea Europei de Est ºi
þãrile Baltice), Forumul Economic Global (Raportul Competitivitãþii Globale 2010 – poziþia 24
în UE) sau Transparency International (ICP Corruption Perception Index 2009– poziþia 71 din
180 þãri sau Barometrul Global al Corupþiei – clasare în grupa a treia a statelor monitorizate),
ne creeazã o imagine asupra gravitãþii situaþiei.
De asemenea cercetãrile anterioare20 pe care le-am efectuat la nivel intern, relevã aspecte
privind impactul negativ al corupþiei asupra sectorului public intern.
Raportul Comisiei cãtre parlamentul European ºi Consiliu privind progresele realizate de România
în cadrul Mecanismului de cooperare ºi verificare, COM(2010) 401 final, Bruxelles, 20.07.2010.
20
Vezi în acest sent Troanþã Rebeleº Teodor Dragoº (coautor), Diagnozã privind percepþia cetãþenilor
din România cu privire la dreptul la o bunã administrare, Ed. IRECSON Institutul Român de Cercetãri
Economico-Sociale ºi Sondaje, ISBN 978-973-7694-46-1, Bucureºti, 2008 sau Troanþã Rebeleº Teodor
Dragoº (coautor), Diagnozã privind percepþia funcþionarilor publici din România cu privire la dreptul la
o bunã administrare, Ed. IRECSON Institutul Român de Cercetãri Economico-Sociale ºi Sondaje, ISBN
978-973-7694-47-8, Bucureºti, 2008.
19
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Cercetarea aplicativã pe care am realizat-o în perioada iulie-august 2010, concretizatã în
Raportul privind percepþia funcþionarilor publici din România asupra administraþiei publice
moderne, relevã incapacitatea structurilor de stat de a instaura un climat de integritate, lipsit
de aspectele asociate corupþiei, conform opiniei exprimate a 36% dintre respondenþi.
De asemenea este opinia generalã a 83% dintre respondenþi cã eliminarea corupþiei trebuie
privitã ca prioritate pentru România, importanþa luptei împotriva corupþiei fiind cu atât mai
necesarã în condiþiile sociale actuale.
În condiþiile actuale dominate de impactul negativ al crizei financiare, considerãm absolut
necesarã impulsionarea strategiilor de luptã împotriva corupþiei, de îmbunãtãþire a cadrului
legal privind corupþia, de reformulare apoliticilor publice ºi a dezvoltãrilor instituþionale la
nivel intern pentru a crea fundamentele solide necesare contracarãrii efectelor devastatoare
asociate fenomenului.
Având în vedere aspectele relevate ce þin de evoluþiile pe plan internaþional atât la nivelul
organizaþiilor internaþionale cât ºi la nivelul celor profesionale, dorim sã atragem atenþia cã
lupta împotriva corupþiei, combaterea ºi prevenirea pot fi de succes atunci când toate pãrþile
societãþii vor fi conºtiente de problemele majore create ºi vor fi implicate în mod activ.
De asemenea doresc sã subliniez încã o datã rolul important jucat de profesie, cel puþin în
opinia mea ºi importanþa orientãrii ºi la nivel intern asupra aspectelor ce privesc lupta împotriva
corupþiei.
Consider oportunã ºi necesarã orientarea la nivel asociativ, fac aici referire atât la Uniune
cât ºi la Barouri în mod individual ºi dezvoltarea unor programe ºi acþiuni similare celor
prezentate, în principal datoritã rolului important ocupat de profesie în spaþiul public.
Astfel, consider necesarã implicarea activã a Uniunii în procesele de elaborare a cadrului
legislativ, a strategiilor ºi politicilor publice asociate domeniului justiþiei, crearea la nivel de
Uniune a unor structuri dedicate cercetãrii ºi informãrii membrilor cu privire la aspecte ce þin
de evoluþia ºtiinþelor juridice pe plan intern, regional ºi internaþional – dupã modelul ABA ºi
dezvoltarea programelor specifice de pregãtire ºi informare a avocaþilor cu privire la dimensiunea
fenomenului corupþiei.
Doresc sã închei citându-l pe cel al cãrui geniu continuã sã uimeascã ºi astãzi, Mihai
Eminescu, cel care a publicat în ziarul Timpul articolul intitulat Priveliºtea corupþiei, la 26 mai
1882, articol ce se pare cã ... este actual ºi în zilele noastre:

„Nimic nu e mai periculos pentru conºtiinþa unui popor, decât priveliºtea corupþiei ºi a
nulitãþii recompensate, decât ridicarea în sus a demeritului. Aceastã priveliºte îi ia poporului
încrederea în valoarea muncii ºi în siguranþa înaintãrii prin merit. Dându-i-se zilnic exemplu
cã, fãrã a ºti ceva ºi fãrã sã fi muncit, cineva poate ajunge bogat ºi om cu vazã, arãtându-i-se
zilnic împroprietãriri de oameni ce n-aveau alt drept decât favorurile oamenilor zilei, contagiul
intelectual ºi moral devine din endemic – epidemic...”

Transpunerea fundamentului noþiunii de aparenþã
în dreptul comercial francez
Avocat Carmen Mihaela CREÞAN
Baroul Dolj

Preliminarii
Noþiunea de aparenþã a constituit obiect de preocupare pentru mulþi dintre reprezentanþii
de seamã ai culturii juridice franceze. Deºi ideea de aparenþã a fost cunoscutã încã din dreptul
roman, abia la începutul secolului XX-lea au început sã i se recunoascã consecinþele juridice.
De-a lungul timpului, dreptul civil, a apreciat foarte strict eroarea sursei de drept, cerând
exteriorizãri care au fãcut imposibilã orice cãutare a realitãþii. Pe de altã parte, dreptul comercial
a multiplicat exteriorizãrile de unde poate rezulta aplicaþia teoriei aparenþei.
Deoarece, dreptul reieºit din aparenþã, nu poate fi explicat prin referirea la teorii mai
generale, nevoile securitãþii dinamice, proprii dreptului comercial, au cerut sã se creeze un
drept persoanei care a fost înºelatã de cãtre aparenþã.
Astfel, teoria aparenþei este una din trãsãturile autonomiei dreptului comercial. Prin opera
sa „Traité de droit comercial” 1, autorul francez Ripert, ne-a determinat sã constatãm insuficienþa
vechilor explicaþii de drept civil ºi sã descoperim teoriile dreptului comercial. Printre aceste
teorii, se regãseºte ºi teoria aparenþei, dictatã în mare parte de nevoile de credit, precum ºi de
rapiditatea care dominã viaþa comercialã.

Scurt istoric
Senatul consulatului macedonean, interzicând împrumuturile cu camãtã consimþite rudelor
de gradul I, a oferit celor din urmã o excepþie pentru a refuza executarea obligaþiei lor. Dar
Digest-ul2, citându-l pe Ulpien, ne destãinuia cã aceastã regulã nu era aplicatã atunci când
ruda de gradul I ar fi trecut sub ochii tuturor drept „sui juris”.
Dreptul roman, alãturi de exemplu pe care l-am dat, nu conþine decât soluþii dispersate.
Cea mai mare parte priveºte sclavii care trecând drept liberi, au reuºit sa fie aleºi cãmãtari3, sã
desemneze arbitri4 sau sã numeascã martori5. Autorul francez Jean Calais-Auloy6 considerã cã
Lib. gén. de législ. et de jurispr., 1959.
Digestele lui Iustinian 14.6.3. în principiul „Si quis patrem familiam credidit non vana simplicitate
nec juris ignorantia, sed quia parter-familias plerisque videbatur, sic agebat, sic contrahebat, sic muneribus
fungebatur, cessabit senatus-consultum”.
3
Dig 1, 14.3 Legea Barbarius Philippus.
4
Codul 7, 45.2.
5
Codul 6, 23.1.
6
La notion d’apparence en droit commercial, Paris, Librairie generale de droit et de jurisprudence,
Editra 1961, p.15-16.
1
2
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este inutil sã se caute în dreptul roman o teorie generalã a aparenþei, apreciind-o ca fiind astfel
pentru urmãtoarele douã motive:
• pe de o parte, rapoartele sancþionate de cãtre justiþia civilã sunt în general dotate cu o
mare stabilitate pentru a lãsa contractanþilor timp sã deceleze realitatea ascunsã sub aparenþele
înºelãtoare. Realitatea nu îºi pierde deci drepturile sale decât în cazurile extreme unde cãutarea
sa este imposibilã. Pentru acelaºi motiv, apreciazã cã teoria aparenþei nu primeºte în dreptul
civil aplicaþia generalizatã pe care o primeºte în dreptul comercial.
• pe de altã parte, formalismul drepturilor antice ajunge la acelaºi rezultat ca teoria aparenþei,
ºi deseori, o face pe aceasta inutilã. Terþii sunt informaþi asupra apariþiei unei obligaþii prin
„verba”, „litterae” sau „res” care sunt baza, iar la transferul de proprietate sunt reprezentate de
„mancipatio”, „in jure cessio” sau „traditio”.
Pentru aceleaºi motive, dreptul francez antic nu a cunoscut aplicaþia generalizatã a teoriei
aparenþei. O neliniºte a sistematizãrii s-a manifestat între timp în apariþia adagiului „error
communis facit jus”, a cãrui origine este obscurã, dar pe care o gãsim citatã de cãtre Accurse
în diferite locuri ale glosei sale7. Aceastã rigoare în aprecierea erorii este de naturã sã limiteze
aplicaþia adagiului câtorva cazuri excepþionale.
Între timp, din secolul al XV-lea8, se fãcea luminã în aplicarea originalã a aparenþei:
comercianþii descopereau ascunziºurile scrisorii de schimb. Formalismul renaºte, dar scopul
sãu nu mai este acela de a crea o obligaþie, ci acela de a deveni legitimã eroarea comisã asupra
credinþei. Astfel, sunt satisfãcute noile nevoi de securitate dinamicã, apãrute odatã cu renaºterea
comerþului european. Dezvoltarea titlurilor de credit conferã aparenþei un nou rol, acela de
crea un drept autonom, în totalitate separat de cãtre realitatea reprezentatã.
Dar nevoile, din ce în ce mai presante ale vieþii afacerilor au provocat, în cursul secolelor
nouãsprezece ºi douãzeci, o înflorire a teoriei aparenþei în accepþia sa clasicã9. Pentru a evoca
activitatea juridicã, jurisprudenþa nu a ezitat, în numeroase ipoteze, sã permitã trecerea aparenþei
înaintea realitãþii: astfel s-a dezvoltat teoria societãþilor de fapt, la fel ca cea a mandatului
aparent. Aceste soluþii au apãrut pentru a depãºi cadrul restrâns al adagiului „error communis
facit jus”. Nu mai este doar eroarea colectivã, de atunci, invincibilã care e protejatã, este de
asemenea eroarea persoanei care presatã de rapiditatea tranzacþiilor nu a mai avut timp sã facã
investigaþiile necesare.
În acest fel s-a nãscut forma clasicã a teoriei aparenþei, aceea a aparenþei substituitã
realitãþii10.
Dupã aceastã privire generalã istoricã reiese importanþa acordatã de cãtre dreptul comercial
teoriei aparenþei11.
Digeste aratã cã în virtutea folosirii de cãtre Empereurs, un candelabru argintat trebuie sã fie
considerat un candelabru din argint dacã a fost înscris astfel; textul se terminã astfel “et error just facit”.
Accurse explicã: “Et sic error principis facit jus…Sed quomodo solius principis error facit jus? Responsum
est quia et alii debent sequi quod ipse facit…et sic error communis facit jus”.
Comentând pe de altã parte legea Barbaruis Philippus, Accurse explicã motivul care a fãcut sã
clasifice sclavul ca un adevãrat camãtar: nu neapãrat fiindcã nu primea salariul, “hic autem est plus,
scilicet communis error, qui facit jus”.
8
Cea mai veche referire apare încã din anul 1430. A se vedea un articol a lui Lapeyre, din Societãþiile
Ann. Hist. Econ. 1958, p. 260-264.
9
O parte a doctrinei, ataºatã rigiditãþii tradiþionale a normelor juridice, a acceptat cu greu rolul
creator al erorii. Astfel, Laureant scria, în 1893 (Principile dreptului civil, XIII, nr. 281): “Dreptul este
expresia vieþii eterne; cum ar putea eroarea, sã fie vreodatã asimilatã de dreptate?”.
10
Mai mulþi autori au aplicat sintezelor, soluþii de jurispru prudenþã juridicã: Ionesco, Les effets
juridiques de l’apparence en droit privé. Strasbourg. 1928; Laurent, L’apparence dans le domaine des
qualifications juridiques. Caen, 1931; Giraut, L’apparence source de responsabilité. Paris 1937;Barbier.
L’apparence en droit civil et en droit fiscal. Paris,1945.
11
În mod special, Ripert. Traité de droit commercial, ne 68.
7
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Douã nevoi de nedespãrþit sunt astfel satisfãcute: pe de o parte cea a creditului, cãci
securitatea conferitã de teoria aparenþei, securitatea dinamicã, împinge un numãr mare de
persoane sã reacþioneze, iar de cealaltã parte cea a rapiditãþii, cãci investigaþiile sunt astfel
reduse la ceea ce se vede la prima vedere.
Dreptul civil, care în general nu cunoaºte aceleaºi nevoi, a conservat aparenþei rolul
împrãºtiat pe care ea îl avea în dreptul roman: terþii nu pot aparþine acesteia decât în ipoteza în
care cãutarea realitãþii este practic imposibilã. Aplicaþia cea mai notabilã se bazeazã pe
menþinerea actelor încheiate de cãtre moºtenitorul aparent12.
În aceastã ipotezã, adagiul „error communis...”, conservã toatã rigoarea sa13.
Existã de asemenea ºi un domeniu în care dreptul civil s-a gãsit în faþa aceloraºi necesitãþi
ca ºi dreptul comercial, ºi anume, acela al mobilelor corporale. Pentru a favoriza circulaþia
acestor bunuri, a trebuit sã se acorde o securitate achizitorului, de unde apariþia, în secolul
ºaptesprezece sau optsprezece14, a regulii din articolul 2279 din C. civ., regulã care consacrã
ideea de aparenþã, pentru cã ea protejeazã eroarea legitimã comisã de cãtre terþi15.

Fundamentul raportului reieºit din aparenþã
Regulile aparenþei nu se impun ca o evidenþã. A permite terþilor sã considere ceea ce
pãrea a fi, ca ºi veritabil, nu ar constitui o soluþie pe deplin satisfãcãtoare este ca ºi cum terþii ar
fi singurele persoane interesate de situaþia aparentã. Sau, aplicând regulile aparenþei s-ar ajunge
sã se sacrifice interesele anumitor persoane, punându-le în sarcinã o obligaþie pe care ele nu ar
trebui sã ºi-o asume dacã s-ar þine cont, în mod strict de realitate.
Doctrina ºi jurisprudenþa francezã au tendinþa sã justifice regulile aparenþei prin necesitatea
de a pune o obligaþie în sarcina persoanei care, mai mult sau mai puþin a contribuit la crearea
acestei situaþii înºelãtoare. Aceasta tendinþã nu este decât o concepþie staticã a dreptului, care
este aceea a doctrinei civilistã clasicã: aplicarea aparenþei, deoarece ea reuºeºte sã lezeze
interesele unui adevãrat titular, al unui „beatus possidens”, trebuie sã fie strict limitatã la ipoteza
în care aceastã persoanã a meritat ca interesele sale sã fie sacrificate.
Francezii au încercat sã justifice în mod continuu obligaþia, ºi numai apoi dreptul, reieºit
din aparentã, pentru a gãsi fundamentul teoriei aparenþei.
a) fundamentul obligaþiei reieºit din aparenþã.
b) fundamente care trebuie excluse: simularea ºi greºeala.
Douã teorii au fost în principiu emise ºi criticate de diverºi autori. Astfel,
• obligaþia reieºitã din aparenþã nu se cimenteazã pe o simulare. Autorul francez Ionesco16,
dupã ce a constatat cã aparenþa ºi simularea produc aceleaºi efecte, concluzioneazã cã
sancþiunea articolului 1321 C. civ. francez poate fi aplicatã tuturor ipotezelor aparenþei.
Dar, în aceastã concepþie, trebuie sã mai asociem un fundament regulii date de cãtre
articolul 1321 C. civ. francez, acest fundament gãsindu-se pe cale indirectã, fiind cel al teoriei
aparenþei. Pentru unii, este vorba de o aplicaþie particularã a regulilor, a responsabilitãþii civile,
simularea constituind o greºeala. Pentru alþii17, efectele simulãrii ar corespunde unei greutãþi
Civ. 26 ianuarie 1897 (D. 1900, p.33, note Charmont). Req. 20 mai 1935 (DP. 35-1-97., rap.
Pillon, note Capitant). Soc. 21-oct. 19555 (B. cass. 1955, IV. Nr. 754).
13
A se vedea, Mazeaud, Leçons de droit civil, II, ne 1402 ºi ne 833.30.
14
Primii care citeazã aceastã regulã sunt: Bourjon, în 1747, Le droit commun de la France ºi Valin,
în 1756, Commentaire de la coutume de La Rochelle.
15
Includerea tranzacþiilor imobiliare în dreptul civil este artificialã ºi nu se poate explica decât prin
consideraþii istorice. Cum subliniazã Ripert ºi Boulanger,I, ne 3409, „regula art. 2279 C. civ. este o
regulã comercialã a circulaþiei bunurilor”.
16
Les effets juridique de l’apparence en droit privé, Thèse, Strasbourg, 1927, p. 120.
17
Rousseau. La notion de simulation. Thèse Paris, 1937, p. 33.
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civile ºocând prin minciunã ºi intenþia de a înºela. Existã ºi pãreri conform cãrora articolul
1321 din C. civ. francez s-ar explica prin adagiul „res inter alios acta aliis neque nocere neque
prodesse potest”, contraînscrisul neputând sã afecteze terþii.
Oricare ar fi valoarea acestor explicaþii aplicate singurei simulãri, este imposibil sã le
generalizãm pentru a le aplica tuturor cazurilor de aparenþã.
Ceea ce prezintã relevanþã este faptul cã articolul 1321 C. civ. francez, dacã nu poate fi
invocat cu titlu de explicaþie generalã, are între timp meritul de a fi adus, într-o ipotezã
particularã, o consacrare legislativã teoriei aparenþei: terþii, de bunã credinþã pot sã þinã cont
de actul simulat ºi sã ignore actul ascuns.
Or, dacã în dreptul civil, nevoile de securitate staticã comandã sã se limiteze în mod strict
aceastã soluþie ipotezei simulãrii ºi câtorva ipoteze rare, nu se poate vorbi despre acest lucru ºi
în dreptul comercial, securitatea dinamicã trecând înaintea securitãþii statice ºi, terþii care au
contractat pe baza unei situaþii aparente trebuie sa fie protejaþi nu numai atunci când situaþia
rezultatã dintr-o simulare, dar ºi când ea este independentã de intenþia pãrþilor.
• obligaþia reieºitã din aparenþã nu se cimenteazã pe o greºealã. Cel mai frecvent, obligaþia
reieºitã din aparenþã este explicatã printr-o idee de greºealã: a crea o situaþie înºelãtoare ar
constitui o greºealã, la care ar solicita recuperare, persoana care este la originea acestei situaþii,
ºi cea mai bunã recuperare ar consta mai precis în a da eficacitate maximã situaþiei aparente.
Aceastã concepþie a fost susþinutã de cãtre anumiþi autori18, datoritã în mare parte
jurisprudenþei. Noþiunea de greºeala se regãseºte ca laitmotiv în tot felul de decizii relative
aparenþei. Astfel, mandantul este angajat de cãtre actele excesive al mandatarului sãu atunci
când acela a comis greºeala sã nu facã publice puterile acestuia.
Prin urmare, o persoanã nu este neapãrat vinovatã dacã alta este mandatarul ei, ºi totuºi
este prima, în dreptul comercial, în principal þinutã de cãtre actele celei de a doua19, astfel
încât o societate nulã poate sã arate o aparenþã de regularitate fãrã nici o greºealã din partea
anumitor asociaþi.
Alþi autori au arãtat cã este imposibil de relevat o greºealã pe seama persoanei care semneazã
un efect de comerþ în care falsitatea nu este aparentã. Din momentul în care ea nu recupereazã
totalitatea ipotezelor în care o obligaþie rezultã dintr-o situaþie înºelãtoare, ideea de greºealã ar
trebui sã fie abandonatã20.
Prin urmare, explicaþia fondatã pe art. 1382 C. civ. francez trebuie sã fie respinsã deoarece
pe de o parte nu acoperã generalitatea ipotezelor, ºi pe de altã parte, în ipotezele pe care ar
putea sã le acopere, ea nu se împacã cu soluþiile dictate de cãtre aparenþã. Aceasta deoarece,
jurisprudenþa, nevrând sã aplice o teorie care nu apare în texte, a preferat sã se sprijine pe baza
solidã a art. 1382 din C. civ. Procedând în acest mod, conform susþinerilor autorului Laurent,
ea a denaturat complet noþiunea de greºealã cãci”pentru o satisfacþie verbalã purã, ea nu a
ezitat sã califice greºelile actelor sau abþinerile care nu erau tocmai aºa”21.
Plecând de la aceste considerente, noþiunea de greºealã a fost alãturatã celei de risc, care
constituie pentru francezi adevãratul fundament al obligaþiei reieºitã din aparenþã.
Cu privire la mandatul aparent: Planiol ºi Ripert, X, nr. 1500, De L’Héritier apparent: Jozon,
articol din Rev. Prat. a dr. Francez. 1862, De la signature apparente: Savatier, nota în DP 1922.1.01.De
la capacité apparente. Nast, nota în DP 1934.2.97. Le titre significatif de la thèse de Giraut, Paris 1937;
A se vedea deasemenea ºi concepþia susþinutã de cãtre Levy (RCLJ. 1899, 341 ºi RTD Civ. 1910, 717).
Pentru acest autor, “greºeala ar consta în înºelarea încrederii legitime a fiecãrui individ în regularitatea
actului sãu” .
19
Req. 21 martie 1910 (D. 12.1.285, concl. Feuilloley) Req. 14 decembrie 1931 (DP. 32.1.391)
Req. 4 ºi 11 martie 1936 (JCPE 31.II.777).
20
În acest sens: Ripert, Boulanger, A propos de L’Héritier apparent, III, ne 2312).
21
Laurent. L’apparence dans le problème des qualifications juridiques, Thèse, Paris, ne 4.
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c) fundamentul adoptat: riscul aparenþei. Concepþiile pe care le-am amintit mai sus au
vrut, explicând obligaþia reieºitã din aparenþã sã gãseascã un fundament în ansamblul teoriei.
Conform opiniei lui Jean Calais Auloy22, persoana care este la originea situaþiei aparente este
þinutã pentru cã ea ºi-a asumat un risc participând la viaþa afacerilor. Aceastã persoanã nu a
simulat neapãrat, ea nu a comis neapãrat o greºeala. Ea este între timp angajatã, deci ºi-a asumat
un risc, cel de a provoca prin activitatea sa o aparenþã înºelãtoare, ºi acest risc s-a realizat.
Acest fundament este susceptibil de a explica ansamblul soluþiilor dictate în dreptul
comercial de cãtre teoria aparenþei 23. Astfel, persoana care dã unui mandatar puterea sã o
reprezinte are riscul sã înºele terþii pe întinderea exactã a puterilor acestui mandatar, persoanele
care se asociazã riscã sã înºele terþii asupra existenþei sau regularitãþii societãþii, persoana care
participã la dreptul de schimb semnând un efect de comerþ riscã sã înºele terþii asupra existenþei
ºi regularitãþii angajamentului sãu.
Existenþa unui asemenea risc duce la o anumitã securitate juridicã, deoarece nimeni nu
este sigur sã fie angajat în limita strictã a voinþei sale. Dar aceastã securitate sacrificatã este cea
pe care Demogue24 o calificã drept „staticã”; este aceea a persoanei care a acþionat deja ºi care
este titulara unui drept; este cea a unei averi strânse, al dreptului obþinut, al „beata possessio”.
Dacã în dreptul civil, o asemenea securitate staticã nu meritã sã fie sacrificatã decât în
ipotezele excepþionale, nu acelaºi lucru se întâmplã ºi în dreptul comercial în care primeazã
securitatea dinamicã.

Fundamentul dreptului reieºit din aparenþã
Potrivit doctrinei franceze tehnica aparenþei are ca scop sã permitã anumitor persoane sã
fie titulare ale unui drept pentru cã ele au crezut cã sunt într-adevãr. La baza unei asemenea
soluþii se aflã deci o eroare. Anumiþi autori consacraþi se referã la vechiul adagiu „error communis
facit jus”, iar alþii la noþiunea de bunã credinþã „ la bonne foi”.
Astfel, anumiþi autori25 considerã regulile aparenþei ca o aplicaþie particularã a maximei
„error communis facit jus”.
Totodatã, ºi jurisprudenþa juridicã26 francezã, în ipotezele în care îi este imposibil de relevat
o greºealã în sarcina creatorului aparenþei, nu evitã sã invoce vechiul adagiu.
Acestui adagiu i se acordã un sens foarte precis27, respectiv eroarea creeazã dreptul în
mãsura în care ea este comunã.
O asemenea rigoare în calificarea erorii este poate conciliabilã cu rarele aplicaþii ale teoriei
aparenþei cunoscute de cãtre dreptul civil.
Aceastã diferenþã în calificarea erorii antreneazã corolarul urmãtor: atunci când, pentru
aplicarea adagiului, condiþia bunei credinþe este inutilã, aceastã condiþie este indispensabilã
aplicaþiei teoriei aparenþei.
Op.cit., p. 23 ºi urm.
Aceastã idee de risc a fost întâlnitã, la începutul secolului, de cãtre MM. Morin, Ann. Fac. Aix,
1960, 1 ºi Cremieu, RTD Civ. 1910, p. 39). Demogue este cel care a fãcut ultima demonstraþie a raportului
între acest risc ºi securitatea dinamicã, Les notions fondamentales, p.73. A se vedea de asemenea ºi A.
Well., La relativité des conventions en droit privé français Paris, 1939, ne 310 ºi 348.
24
Les notions fondamentales, p. 72.
25
Planiol, Ripert, III, ne 245. Ripert, Boulanger, I, ne 2739; Derrida,v Apparence au Revista de
drept Civil, ne 26.
26
Paris, 12 iulie 1905 (D07.2.140) Lyon, 22 iunie 1906 (S. 07.2.234), Paris, 29 martie (D. 58.J.679).
27
W. Maxima “error communis…” RTD Civ. 1908.125.- H. Mazeaud. Maxima “error communis…”
RTD. Cic. 1924.129- Rouast. Cours de droit civil approfondi.Doctorat, 1953-1954.
22
23
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În teoria aparenþei, în schimb, eroarea nu este invincibilã trebuie deci sã cerem ca terþii,
pentru a fi titulari de drept reieºit din aparenþã, sã se fi înºelat, cãci ar fi putut la fel de bine sã
nu se lase amãgiþi.
Conform autorilor H.Mazeaud ºi Rouast28, este imposibil sã se fondeze în dreptul comercial
regulile aparenþei pe adagiul „error communis facit jus”, dacã îi conservãm acestui adagiu
toatã rigoarea sa.
Dreptul reieºit din aparenþã nu se fondeazã pe bunã credinþã.
Cea mai mare parte a autorilor29 care s-au apropiat de problemã au marcat polimorfia
acestei noþiuni. Asociatã ca fundament al dreptului reieºit din aparenþã, buna credinþã ia un
sens foarte precis: ea desemneazã o credinþã eronatã. Un drept este creat în profitul unei
persoane fiindcã aceasta s-a înºelat.
Levy30 a prezentat sub o formã diferitã o teorie. Pentru acest autor, drepturile sunt crezuri.
Fiecare individ trebuie sã aibã o încredere legitimã în regularitatea activitãþii sale. Dacã o
persoanã vede încrederea sa legitimã înºelatã, ea poate între timp sã exercite drepturile pe care
ea conta.
Aceste concepþii au meritul sã arate rolul important jucat de cãtre eroarea individualã în
teoria aparenþei.
Aºa cum demonstreazã M. Vouin31 „ buna credinþã nu este de ajuns sã acopere în principiu
inexistenþa juridicã sau nulitatea unei situaþii sau al unui act”; ea poate fi necesarã, nefiind
nicio datã suficientã.

Legitimitatea erorii reieºite din aparenþã
Dreptul reieºit din aparenþã, nu mai mult ca obligaþia corelativã, nu poate sã se explice
prin referiri la teorii mai generale. Nevoile securitãþii dinamice proprii dreptului comercial
francez au cerut sã se creeze un drept profitului persoanei care a fost înºelatã de cãtre aparenþã.
Explicaþia acestui drept, nu trebuie deci sã o cauþi mai departe decât în eroarea legitimã comisã
pe credinþa aparenþelor. Eroare de o parte, legitimitate a acestei erori de cãtre cealaltã parte,
constituie fundamentul dreptului creat de cãtre aparenþã.
a) Eroarea. Pentru a se prevala de aparenþã, trebuie mai degrabã sã se fi comis o eroare,
trebuie sã fii crezut cã situaþia aparentã ar fi o situaþie veritabilã. Sunt nevoile securitãþii dinamice
care au dat erorii aceastã forþã singularã de a crea un drept. Riscul pus pe seama autorului
aparenþei are ca scop sã asigure securitatea persoanei care a acþionat pe credinþa acestei aparenþe
ºi care a fost înºelatã de cãtre ea32.
Rolul determinant al erorii în dreptul reieºit din aparenþã nu este unanim admis. Dupã
anumite concepþii33, aparenþa ar merge ºi mai departe, ea ar ajunge sã creeze chiar un drept în
profitul persoanei care nu a comis eroarea. Singura care ar fi privatã de beneficiile aparenþei,
ar fi persoana care acþionând, ar avea ca scop sã aducã prejudiciu veritabilului titular, aplicarea
regulilor aparenþei lovindu-se atunci de adagiul „fraus omnia corrumpit”.

H. Mazeaud, Rouast, Les grands adages coutumiers dans le droit des obligations. Cours de doctorat,
Paris, 1953-1954.
29
Breton, Les effets civils de la bonne foi, RCLJ, 1926.86, Lyon Caen, De l’évolution de la notion de
bonne foi, RTD. Cic. 1946.75;Voulin, La bonne foi. Thèse Bordeaux, 1939.
30
Articles de la RDLJ. 1899.161. RTD Civ. 1924.59.
31
La bonne soi. Notion et rôle actuel en droit privé. Paris, 1939 ne239.
32
Vialleton, L’héritier apparent, obs. RCLJ 1931, p. 460.
33
Josserand, Les mobiles dans les actes juridiques de droit privé, ne 191.
28
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b) Legimitatea erorii. Eroarea nu este creatoare de drept pentru cã îºi trage legitimitatea sa
din aparenþã34. Conform autorilor care susþin aceastã teorie, dacã într-adevãr realitatea este
ascunsã sub un element vizibil diferit, îi este permis terþului sã se înºele ºi sã ia aparenþa drept
realitate.
Demogue35, a arãtat în legãturã cu securitatea staticã ºi securitatea dinamicã cã securitatea
este pe de o parte a persoanei care deja a acþionat ºi care vrea sã conteze pe ceea ce este
într-adevãr dreptul sãu, iar de parte este a persoanei care este pe cale sã acþioneze ºi care vrea
sã conteze pe ceea ce ea crede a fi dreptul sãu.
Prin urmare în dreptul civil, securitatea staticã are cel mai mare loc, iar în dreptul comercial,
securitatea dinamicã este mai favorizatã, deoarece eroarea este protejatã chiar ºi atunci când
ea nu este invincibilã, cu condiþia ca ea sã fie legitimã.
Tendinþa în dreptul comercial este de a aprecia eroarea într-un mod mult mai puþin riguros
decât în dreptul civil, unde încã mai dãinuie adagiul „error communis facit jus”.

Concluzii
Eroarea legitimã constituie prin urmare, fundamentele raportului creat de cãtre aparenþã.
Acest raport îºi gãseºte locul în tradiþionala clasificare a surselor obligaþiilor în contract, semicontract, delict, semi-delict ºi lege.
Teoria aparenþei este deci „una a manifestãrilor evoluþiei care tind sã dea dreptului pasul
spre obligaþie”36. Dintre cele douã fundamente, eroarea legitimã este cea care trece în primul
plan.

Voirin, note au DP., 29.2.81;
Les notions fondamentales, p. 61.
36
Starck, «Théorie de la garantie» în RTD Civ. 1958.475, ne 21.
34
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Dreptul la viaþã (art. 2 din CEDO)
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Baroul Gorj

Printre instrumentele internaþionale de protecþie a drepturilor omului un loc important îl
ocupã convenþia Europeanã a Drepturilor Omului, ce a fost semnatã la data de 4 noiembrie
1950, la Roma ºi intratã în vigoare la 3 septembrie 1953, act adoptat sub egida Consiliului
Europei.
Acest instrument s-a dovedit a fi eficace în apãrarea drepturilor pe care atât Convenþia cât
ºi protocoalele adiþionale le reglementeazã. Eficacitatea sa s-a nuanþat atât datoritã numãrului
ºi calitãþii drepturilor omului pe care le protejeazã, acoperind practic însãºi existenþa ºi libertatea,
viaþa socialã, viaþa personalã cât ºi prin mecanismul jurisdicþional de control al respectãrii
acestor drepturi de cãtre autoritãþile statelor contractante. Prin semnarea protocolului statele
s-au angajat sã realizeze obiectivele ºi idealurile Consiliului Europei, menite a conduce le
instaurarea unei ordini publice europene de libertate ºi democraþie, ce implicã menþinerea
unui just echilibru în apãrarea intereselor generale ale societãþii ºi respectul drepturilor
individuale, atribuindu-se o valoare deosebitã acestora.
România a semnat Convenþia ºi protocoalele adiþionale în vigoare la data de 7.10.1993,
odatã cu depunerea instrumentelor de aderare la Statutul Consiliului Europei, fiind ratificatã de
cãtre Parlament prin Legea numãrul 30/1994. Un loc importat între drepturile ºi libertãþile
definite de Convenþie ºi protocoalele sale adiþionale îl reprezintã dreptul la viaþã, acesta fiind
primul drept substanþial reglementat de Convenþie.
Dreptul la viaþã este garantat oricãrei persoane conform articolului 2 din Convenþie ºi el
reprezintã condiþia esenþialã a posibilitãþii exercitãrii tuturor drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale, fãrã a cãrui consacrare ºi protejare efectivã protecþia celorlalte drepturi ar rãmâne
fãrã obiect.
Prin articolul 2 din convenþie se stabilesc ºi circumstanþele limitate în care moartea poate
fi cauzatã în mod intenþionat. Chiar în prima cauzã examinatã prin prisma conþinutului articolului
2 din convenþie, Curtea a statuat cã acesta constituie unul dintre articolele primordiale ale
Convenþiei de la care nici o derogare nu ar putea fi autorizatã pe timp de pace în virtutea
articolului 15 (…) el consacrã una dintre valorile fundamentale ale societãþilor democratice
care formeazã Consiliul Europei. Curtea a mai decis de asemenea cã textul articolului 2
garanteazã nu numai dreptul la viaþã, dar prevede ºi circumstanþele în care cauzarea morþii se
poate justifica.
Prin jurisprudenþa sa, Curtea a evidenþiat evoluþia protecþiei dreptului la viaþã în cadrul
instrumentelor internaþionale, fiind confirmatã preeminenþa dreptului la viaþã.
Deºi Convenþia prin articolul 2 protejeazã dreptul la viaþã, ea nu defineºte noþiunea de
viaþã. Însã conform paragrafului 1 al acestui articol dreptul la viaþã este recunoscut oricãrei
persoane, prevedere ce duce la concluzia cã textul se referã la persoane umane, la persoane
fizice. În sprijinul acestei concluzii putem invoca ºi paragraful 2 ce ne artã excepþiile cere la
rândul lor privesc numai persoana umanã: executarea unui condamnat, legitima apãrare,
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arestarea sau evadarea unei persoane deþinute, reprimarea unei insurecþii.
Aºadar Convenþia prin articolul 2 nu dispune nimic privitor la limitele temporare ale
dreptului la viaþã ºi nici nu defineºte persoana al cãrei drept la viaþã este protejat, fapt ce
genereazã întrebarea: copilul conceput dar încã nenãscut intrã sub protecþia articolului 2 din
Convenþie? Iniþial curtea a refuzat sã examineze in abstracto compatibilitatea legilor referitoare
la avort cu articolul 2 din Convenþie ºi astfel a evitat sã stabileascã calitatea de victimã a
reclamantului, care s-a plâns de adoptarea de cãtre legislativul austriac în 1974 a unei legi
care permitea în anumite condiþii întreruperea voluntarã de sarcinã, invocând cã aceastã lege
este de naturã sã încalce articolul 2 din Convenþie. Curtea a reþinut cã argumentul reclamantului
cã oricare cetãþean austriac este vizat de dispoziþiile legii respective ºi cã datoritã consecinþelor
acestei legi el este gata sã devinã curatorul tuturor copiilor care s-ar naºte dacã nu s-ar aplica
dispoziþiile acestei legi, semnificã faptul cã acesta a intentat o actio popularis ºi nu o acþiune
prin care sã reclame încãlcarea unui drept propriu, astfel cã cererea acestuia a fost respinsã ca
fiind inadmisibilã.
În cauza Bruggemann ºi Scheuten contra RFG Curtea a decis cã nu este necesar sã se
examineze în aceastã privinþã dacã copilul ce se va naºte trebuie sã fie considerat ca o viaþã.
Curtea a recunoscut calitatea de victimã unei femei care s-a plâns, întemeindu-ºi cererea pe
articolul 8 din Convenþie, împotriva unei decizii a Curþii Constituþionale germane ce limita
posibilitatea recurgerii la întreruperea voluntarã de sarcinã. Comisia a arãtat cã nu se poate
spune cã sarcina priveºte numai domeniul vieþii private; atunci când o femeie este însãrcinatã,
viaþa sa privatã este strâns legatã de fãtul care se dezvoltã. Curtea a constata cã în cauzã nu
sunt încãlcate dispoziþiile articolului 8 din Convenþie, cu motivarea cã orice reglementare a
întreruperii de sarcinã nu constituie o ingerinþã în exerciþiul dreptului la viaþã al mamei, dar nu
a considerat necesar sã examineze în ce mãsurã copilul ce se va naºte trebuie considerat o
viaþã în sensul articolului 2 din Convenþie.
Recent, Marea Camerã a Curþii Europene a decis cã punctul de plecare al dreptului la viaþã
þine de marja de apreciere a statelor ºi astfel a evitat implicarea sa dezbaterea legatã de
determinarea a ceea ce este o persoanã ºi când începe dreptul la viaþã. În sensul articolului 2
din Convenþie dreptul la viaþã include însãºi dreptul de a trãi. Acest drept de a trãi nu trebuie
însã confundat cu un drept economic ºi social ce ar presupune un trai decent, ci el priveºte
viaþã însãºi ºi nicidecum calitatea acesteia. S-a mai decis cã acest drept nu are nici o legãturã
cu modul în care o persoanã alege sã trãiascã.
În altã cauzã în care reclamantul s-a plâns cã obligarea lui la a i se efectua o recoltare de
sânge în cadrul unui proces în cercetarea paternitãþii ar fi o încãlcare a articolului 2 din Convenþie,
Curtea a lãsat sã se înþeleagã cã atingerile aduse integritãþii fizice ale unei persoane ar intra în
conþinutul dreptului la viaþã în sensul articolului 2 din Convenþie, însã numai în contextul în
care s-ar dovedi pericolul pentru viaþa persoanei respective. Curtea a decis cã articolul 2 din
convenþie implicã pentru un stat nu numai obligaþia de a nu cauza prin agenþii sãi moartea
unei persoane cu intenþie ºi totodatã de a lua toate mãsurile necesare care sã conducã la
protecþia vieþii.
În analiza cauzelor Curtea Europeanã a ajuns la concluzia conform cãreia nu se poate
deduce din articolul 2 al convenþiei cã ar exista un drept de a muri, fie cu ajutorul unui terþ, fie
cu ajutorul unei autoritãþi publice, statuând cã textul acestui articol consacrã înainte de toate
interzicerea forþei sau a oricãrui comportament susceptibil sã provoace decesul unei fiinþe
umane, ºi în nici un caz nu conferã dreptul persoanei de a pretinde statului sã-i permitã sau sãi faciliteze decesul.
Din conþinutul articolului 2 din Convenþie reiese obligaþia primordialã negativã de ordin
general ce revine statelor contractante de a ne aduce atingere, prin agenþii lor, dreptului la
viaþã, de a nu cauza moartea unei persoane cu excepþia cazurilor prevãzute limitativ în paragraful
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2 al aceluiaºi articol 2. Curtea a considerat cã obligaþia de protejare a dreptului la viaþã impusã
de articolul 2 din Convenþie combinatã cu obligaþia prevãzutã de articolul 1 din convenþie,
aceea de recunoaºte fiecãrei persoane ce þine de jurisdicþia sa drepturile ºi libertãþile statuate
în Convenþie,implicã în situaþiile în care recurgerea la forþã de cãtre agenþii statului a avut ca
rezultat moartea unei persoane, realizarea unei forme de anchetã eficace. Pe lângã obligaþia
substanþialã negativã se deduce ºi o obligaþie proceduralã pozitivã de a se efectua o anchetã
oficialã ºi efectivã pentru a se cerceta împrejurãrile morþii persoanei.
Recurgerea la forþã dupã cum rezultã din textul articolului 2 din Convenþie trebuie sã
îndeplineascã douã condiþii: sã vizeze scopurile enumerate limitativ în alineatul 2 literele a-c
ºi sã fie absolut necesarã pentru atingerea acestui scop. Circumstanþele în care dreptul la viaþã
poate fi atins sunt enumerate limitativ în alineatul 2 al articolului 2 ºi trebuie sã fie interpretate
restrictiv. Forþa absolut necesarã pentru a asigura apãrarea oricãrei persoane împotriva violenþei
ilegale presupune în dreptul intern legitima apãrare, însã în acest context existã neconcordanþe
între legislaþia internã ºi Convenþia Europeanã.
Astfel, în cazul Convenþiei aceastã limitare a dreptului la viaþã priveºte numai legitima
apãrare a persoanei, fie a propriei persoane, fie a altor persoane ºi nicidecum protecþia bunurilor,
deºi potrivit articolului 44 din Codul penal român sunt apãrate împotriva atacului atât valorile
sociale legate de persoana: viaþa, integritatea ei corporalã, demnitatea, libertatea, cât ºi alte
drepturi ale persoanei decât cele legate intim de existenþa fizicã ºi moralã, dar care constituie
mijloace juridice importante pentru desfãºurarea unei existenþe individuale ºi sociale normale,
cum ar fi: inviolabilitatea domiciliului, dreptul de proprietate, succesiune, dreptul de a deþine
un lucru, etc. Fãcând comentarii pe prevederea literei b al alineatului 2 din articolul 2 al
Convenþiei, forþa absolut necesarã pentru a efectua o arestare legalã sau pentru a împiedica
evadarea unei persoane legal deþinute, doctrina a precizat cã utilizarea armelor pentru a opera
o arestare sau pentru a preveni realizarea unei evadãri nu trebuie sã porneascã de la intenþia de
a ucide.
Într-o recentã cauzã (cauza Nachova ºi alþii contra Bulgariei), Curtea a decis cã numai în
subparagrafele a ºi c ale articolului 2 alineatul 2, violenþa este menþionatã expres cã poate
justifica folosirea unei forþe potenþial letale. Totuºi, principul proporþionalitãþii strict consacrate
de articolul 2 al Convenþiei nu poate fi disociat de scopul acestei prevederi: protejarea vieþii.
Acest lucru implicã faptul cã o condiþie similarã se poate aplica cazurilor de la subparagraful
b. Având în vedere acest principiu, Curta a concluzionat cã nu în orice condiþii se poate
recurge la forþa letalã pentru a efectua o arestare. Altã situaþie prevãzutã de alineatul 2 al
articolului 2 din Convenþie este datã de folosirea forþei absolut necesare pentru a reprima,
conform legii, tulburãri violente sau o insurecþie, fiind vorba de împrejurãri de o extremã
gravitate, de naturã sã producã importante prejudicii atât, persoanelor cât ºi bunurilor nefiind
necesar ca autoritãþile statului sã se afle în legitimã apãrare. În cauza McCann contra Marii
Britanii, Curtea, referitor la condiþia ca recurgerea la forþã sã fie absolut necesarã, prevãzutã în
articolul 2, a arãtat cã din interpretarea sistematicã a articolului 2 rezultã cã alineatul 2 al
acestui articol nu defineºte numai situaþiile în care este permisã uciderea intenþionatã, ci descrie
cazurile în care este posibilã recurgerea la forþã, ceea ce poate cauza uciderea involuntarã.
Folosirea termenului absolut necesarã în articolul 2 alineatul 2, conduce la concluzia cã trebuie
aplicat un criteriu de necesitate mai strict ºi imperios decât cel folosit în mod normal pentru a
determina dacã intervenþia statului este necesarã într-o societate democraticã în cadrul alineatului
2 al articolului de la 8 la 11 ale convenþiei. Forþa utilizatã trebuie sã fie proporþionalã cu
scopurile menþionate la paragraful 2, literele a), b) ºi c) ale articolului 2.
În aprecierea proporþionalitãþii, Curtea ia în considerare atât acþiunea agenþilor statului,
cât ºi toate circumstanþele cauzei, urmând a þine cont de scopul acþiunii, pericolul pentru
vieþile oamenilor sau integritatea corporalã a acestora sau riscul ca forþa folositã sã facã victime.
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Aceastã analizã vizeazã nu numai actele de executare a acþiunii, cât ºi organizarea, pregãtirea
ºi controlul operaþiei care a avut ca rezultat moartea unei persoane, caz în care Curtea verificã
dacã autoritãþile au fost suficient de vigilente pentru a reduce la minimum recurgerea la forþa
letalã, prin mãsurile luate ºi au luat în considerare dreptul la viaþã al persoanelor suspecte. Este
necesar, în opinia Curþii, ca operaþiunea sã fi fost planificatã ºi controlatã de cãtre autoritãþi,
astfel încât sã diminueze recurgerea la forþa letalã, acestea trebuind sã ia mãsurile
corespunzãtoare pentru a se asigura cã riscul pierderii de vieþi omeneºti este cât mai mic.
În controlul exercitat Curtea examineazã dacã autoritãþile nu au fost neglijente în alegerea
tipului de acþiune. În cauza Ergi contra Turciei Curtea a considerat cã statul rãspunde numai în
situaþia în care existã dovezi semnificative cã focuri de armã prost direcþionate de agenþii
statului au ucis un civil ºi cã de asemenea rãspunderea statului poate fi angajatã ºi atunci când
autoritãþile nu au luat toate mãsurile de precauþie în alegerea mijloacelor ºi metodelor unei
operaþiuni de securitate împotriva unui grup opozant în vederea evitãrii, sau, în orice caz, a
micºorãrii pierderii de vieþi civile. În opinia Curþii se admite ºi situaþia în care recurgerea la
forþã se dovedeºte eronatã ulterior, deºi iniþial este bazatã pe o convingere onestã, consideratã
valabilã la momentul evenimentelor, aºa cum a statuat în cauza Olah contra Ungariei. În
cauza McCann, Curtea a reþinut încãlcarea articolului 2, imputându-se Marii Britanii lipsa de
precauþie în organizarea ºi controlul operaþiei de arestare.
În cauza Nachova contra Bulgariei Curtea a stabilit principii esenþiale în aprecierea
proporþionalitãþii în cazul în care recurgerea la forþa letalã a fost realizatã în scopul efectuãrii
unei arestãri legale, considerând cã în raport cu nevoia imperativã de a proteja viaþa, ca valoare,
scopul legitim al unei arestãri legale nu poate justifica ameninþarea pierderii vieþii atunci când
evadatul a comis o infracþiune neviolentã ºi nu reprezintã o ameninþare pentru nimeni.
În alte cauze,curtea a considerat disproporþionate utilizarea unei mitraliere de pe un tanc
pentru dispersarea unor manifestanþi (Gulec contra Turciei) sau deschiderea focului cu o
mitralierã asupra uºii reclamantului, provocând moartea fiului acestuia. În cazul persoanelor
deþinute, statele au, pe lângã obligaþia generalã de a nu recurge la forþa excesivã ºi
responsabilitatea pozitivã de a proteja viaþa persoanelor private de libertate. Aceastã din urmã
obligaþia are un caracter particular în cazul deþinuþilor, fiind bazatã doar pe faptul cã aceºtia se
regãsesc în întregime sub controlul autoritãþilor. Se foloseºte o prezumþie simplã, fiind antrenatã
responsabilitatea statului în cazul în care deþinutul se gãsea într-o stare de sãnãtate bunã ºi nu
prezenta patologie ºi nici rãni anterioare arestãrii sau detenþiei sale, ºi nu este arãtatã o explicaþie
plauzibilã a apariþiei rãnilor ce au provocat decesul sau dispariþia acestuia. În aceste situaþii
revine statului sarcina probei în ce priveºte necesitatea cât ºi proporþionalitatea recurgerii la
forþã de cãtre agenþii sãi. Curtea a mai reþinut cã simplul fapt cã un deþinut a decedat în condiþii
suspecte este de naturã sã ridice probleme cu privire la respectarea de cãtre stat a obligaþiei
sale de a proteja dreptul la viaþã al acestuia.
Obligaþia proceduralã de realizare a unei anchete oficiale ºi efective este independentã de
obligaþia materialã, putând fi condamnat un stat pentru neîndeplinirea obligaþiei procedurale
dupã ce l-a exonerat de orice încãlcare a obligaþiei substanþiale. Investigaþia presupune o
examinare completã, aprofundatã a circumstanþelor în care a survenit moartea persoanei. O
asemenea anchetã trebuie realizatã, în toate cazurile în care un deþinut decedeazã sau se
sinucide, sau în care un individ afirmã de o manierã credibilã cã a fost supus de politic sau alte
autoritãþi ale statului unui tratament contrar articolului 3, ori în cazurile de dispariþie a unei
persoane în circumstanþe care pot fi privite ca ameninþându-i viaþa. Ancheta este necesarã nu
numai atunci când recurgerea la forþã din partea autoritãþilor a condus la moartea unei persoane,
ci ºi când moartea este rezultatul activitãþii unei terþe persoane, ori în situaþia în care rãnile, de
naturã a-i pune în pericol viaþa persoanei, nu au cauzat moartea acesteia, indiferent dacã
aceste rãni au fost cauzate de agenþii statului sau de terþe persoane. Scopul unei astfel de
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anchete este de a asigura aplicarea efectivã a legilor interne care protejeazã dreptul la viaþã ºi
tragerea la rãspundere penalã a celor vinovaþi pentru decesele persoanelor.
Ancheta trebuie sã fie desfãºuratã în aºa fel încât sã fie aptã sã conducã la identificarea ºi
pedepsirea persoanelor responsabile, necesitând declanºarea acesteia din oficiu, în momentul
în care cauza le-a fost adusã la cunoºtinþã. De asemenea este necesar ca ancheta sã fie aptã sã
determine circumstanþele cauzei, faptul dacã forþa a fost folositã în mod justificat sau nu,
persoanele vinovate. Aceastã obligaþie este o obligaþie de mijloace ºi nu de rezultat.
Efectivitatea anchetei impune în primul rând, ca autoritãþile sã ia mãsuri rezonabile pentru
a asigura obþinerea probelor privind faptele examinate, în funcþie de circumstanþele fiecãrui
caz, o autopsie aptã sã furnizeze o evidenþã completã ºi precisã a rãnilor ºi o analizã obiectivã
a constatãrilor clinice, mai ales a cauzei morþii. Se poate concluzia cã orice deficienþe a anchetei
care diminueazã capacitatea acesteia de a stabili cauza morþii sau persoana responsabilã duce
la raþionamentul cã nu corespunde standardului Curþii. Totodatã, pentru o anchetã efectivã
este necesar ca persoanele responsabile de conducerea anchetei sã fie independente de cele
care sunt eventual implicate în deces, ele trebuie pe de o parte sã nu le fie subordonate din
punct de vedere ierarhic sau instituþional, pe de altã parte, sã fie independente din punct de
vedere practic. În cauzele în care folosirea forþei de cãtre autoritãþi a dus la decesul unui
individ, curtea a decis cã o exigenþã de celeritate ºi de diligenþã rezonabilã este implicitã în
acest context, un rãspuns rapid al autoritãþilor putând, în general, sã fie considerat ca esenþial
pentru încrederea publicului în respectarea legalitãþii ºi pentru a evita orice aparentã complicitate
sau de tolerantã cu privire la actele ilegale.
Având în vedere aceste obligaþii, statelor membre le revine obligaþia pozitivã de a lua toate
mãsurile ce se impun pentru protejarea efectivã a dreptului la viaþã.
În concluzie putem spune cã dreptul la viaþã apare ca esenþial în sistemul de protecþie a
drepturilor ºi libertãþilor consacrate de Convenþia europeanã, fiind un drept fundamental al
omului ce implicã atenþia cuvenitã.
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Rãspunderea solidarã în materie fiscalã
Avocat Alin SÃNDULESCU
Baroul Dolj

De la data de 23.06.2010, ca urmare a modificãrilor aduse O.G. nr. 92/2003 prin O.U.G.
nr. 54/2010 conþinutul art. 27 din Codul de procedurã de fiscalã a suferit unele completãri
semnificative cu privire la care dorim a face câteva comentarii în prezentul articol.
Este a doua modificare a normei ce reglementeazã rãspunderea solidarã, cãci faþã de
condiþiile iniþiale ale rãspunderii solidare instituite de O.G. nr. 92/2003, aplicabile exclusiv în
situaþia în care debitorul era declarat insolvabil în condiþiile art. 176, art. 27 mai fusese modificat
anterior prin Legea nr. 210/2005.
Având în vedere sfera de aplicare a Codului de procedurã fiscalã, respectiv reglementarea
raporturilor dintre creditorul fiscal, debitorul fiscal ºi plãtitorul efectiv al creanþei fiscale, textul
de lege este de strictã interpretare ºi constituie o derogare de la dreptul comun în materia
rãspunderii solidare stabilit prin codul civil ºi codul comercial.
O primã completare vizeazã introducerea unui nou alineat, ce devine alin. 1 al art. 27,
prin care se stabileºte rãspunderea solidarã a asociaþilor, membrilor ºi reprezentanþilor legali
din asocierile fãrã personalitate juridicã ºi întreprinderile familiale care au determinat cu reacredinþã nedeclararea ºi/sau neachitarea obligaþiilor fiscale la scadenþã. Astfel, dacã pânã la
adoptarea O.U.G. nr. 54/2010 erau vizaþi de rãspunderea solidarã doar administratorii din
cadrul persoanelor juridice, se reglementeazã acum ºi responsabilitatea asociaþilor/
reprezentanþilor legali din entitãþile fãrã personalitate juridicã, înfiinþate conform O.U.G.
nr. 44/2008 sau O.G. nr. 26/2000.
Din textul alin. 1 lit. b dupã modificare, deducem cã organele de control fiscal au acum
posibilitatea sã emitã o decizie de atragere a rãspunderii solidare a terþilor popriþi care nu
vireazã direct bugetului de stat creanþele indisponibilizate, „în limita sumelor sustrase
indisponibilizãrii”. Aceastã formã de rãspundere solidarã devine incidentã în situaþiile prevãzute
la art. 149 alin. (9), (10), (12) ºi (15) din O.G. nr. 92/2003.
Art. 2 alin. 3 din O.G. nr. 92/2003 stabileºte cã acolo unde codul de procedurã fiscalã nu
dispune se aplicã prevederile codului de procedurã civilã dar tot legea specialã(Codul de
procedurã fiscalã) prevede inaplicabilitatea art. 460 Codul de procedurã civilã în aceastã materie,
cãci poprirea înfiinþatã pentru recuperarea creanþelor bugetare nu este supusã validãrii(art. 149
alin. 6 din O.G. nr. 92/2003).
La o privire atentã asupra modificãrii, coroboratã cu dispoziþiile speciale ale art. 149 din
O.G. nr. 92/2003, am fi tentaþi sã considerãm cã este vorba de o nouã încercare a fiscului de a
evita ingerinþa instanþelor judecãtoreºti în procedura de executare silitã a creanþelor bugetare.
Concret, dacã terþul poprit nu plãteºte suma indisponibilizatã se va emite o decizie de atragere
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a rãspunderii solidare a terþului, ce va fi aprobatã de conducerea organului fiscal. Validarea
popririi nu se mai realizeazã în baza unei hotãrâri judecãtoreºti, ci în baza unei decizii
administrative de atragere a rãspunderii solidare
Se observã cã ºi în vechea reglementare a O.G. nr. 92/2003 – art. 149 alin. 13 – era
prevãzutã rãspunderea solidarã a terþului poprit:
„Art. 149 (13) Încãlcarea prevederilor alin. (9), (10), (12) ºi (15) atrage nulitatea oricãrei
plãþi ºi rãspunderea solidarã a terþului poprit cu debitorul, în limita sumelor sustrase
indisponibilizãrii. Prevederile art. 28 se aplicã în mod corespunzãtor”.
Prin art. XI pct. 5 din O.U.G. nr. 54/2010 se aduc modificãri inclusiv art. 149 alin. 13 din
O.G. nr. 92/2003, care în noua formã nu mai conþine referiri la rãspunderea terþului poprit
(care apar acum la art. 27), ci doar la nulitatea plãþilor efectuate de terþul poprit cãtre alþi
creditori sau cãtre debitor dupã înfiinþarea popririi:”Art. 149 (13) Încãlcarea prevederilor alin.
(9), (10), (12) ºi (15) atrage nulitatea oricãrei plãþi.”
Considerãm cã modificãri substanþiale sunt aduse vechiului alin. 1 al art. 27 din O.G. nr. 92/
2003 (devenit acum alin. 2), atât prin extinderea unor termene ºi bunuri vizate de rãspunderea
solidarã, cât ºi prin adãugarea unor noi situaþii ce atrag rãspunderea solidarã a administratorilor
sau persoanelor responsabile.
În noua reglementare(alin. 2 lit. a) este eliminat termenul de 3 ani anterior datei declarãrii
insolvabilitãþii ce atrãgea rãspunderea persoanelor fizice sau juridice care dobândeau cu reacredinþã active de la debitorii ce îºi provoacã astfel insolvabilitatea. Rãspunderea nu mai este
legatã de nici un termen, orice persoanã fizicã sau juridicã ce a dobândit cu rea-credinþã
active de la debitorii care ºi-au provocat astfel insolvabilitatea fiind responsabilã solidar cu
debitorul.
Se modificã ºi alin. 1 lit. b ce aparþine art. 27, devenit acum alin. 2 lit. b, prin înlocuirea
sintagmei „bunuri mobile ºi imobile” cu „active” ale debitorului, iar noua formã este: „(2).
b) administratorii, asociaþii, acþionarii ºi orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea
persoanei juridice debitoare prin înstrãinarea sau ascunderea, cu rea-credinþã, sub orice formã,
a activelor debitorului”.
Noul alin. 2 al art. 27 prevede prin cele 3 cazuri introduse(lit. c, d ºi e) încã trei situaþii ce
atrag rãspunderea solidarã a administratorilor, asociaþilor, acþionarilor sau persoanelor
responsabile:
c). neîndeplinirea cu rea-credinþã, în timpul exercitãrii mandatului, a obligaþiei legale de a
cere instanþei deschiderea procedurii insolvenþei pentru obligaþiile fiscale rãmase neachitate la
data declarãrii stãrii de insolvabilitate;
d). nedeclararea ºi/sau neachitarea la scadenþã, cu rea-credinþã, a obligaþiilor fiscale;
e). determinarea restituirii sau rambursãrii, cu rea-credinþã, a unor sume de la bugetul
general consolidat, fãrã ca aceste sume sã fie cuvenite debitorului.
În ceea ce priveºte modificarea alin. 2 al art. 27(rãspunderea solidarã a persoanei juridice
care a determinat insolvabilitatea debitorului), devenit acum alin. 3, apar ca elemente noi:
• eliminarea antrenãrii rãspunderii în situaþia în care persoana juridicã responsabilã
desfãºoarã efectiv aceeaºi activitate sau aceleaºi activitãþi ca ºi debitorul;
• dobândirea dreptului de proprietate asupra unor active corporale ale debitorului a cãror
valoare contabilã este de cel puþin jumãtate din valoarea contabilã a tuturor activelor corporale
ale dobânditorului, înlocuindu-se termenul „valoarea contabilã netã” din textul iniþial cu
„valoarea contabilã a tuturor activelor corporale ale dobânditorului”
• reglementarea expresã a douã situaþii – raporturile comerciale cu clienþii ºi/sau furnizorii,
alþii decât cei de utilitãþi ºi raporturile de muncã sau civile de prestãri servicii – ambele în
proporþie de cel puþin jumãtate din totalul valoric al tranzacþiilor sau din totalul angajaþilor/
prestatorilor de servicii pe care trebuie sã le aibã sau sã le fi avut persoana juridicã cu debitorul

Alin Sãndulescu

63

declarat insolvabil. În vechea reglementare aceste raporturi trebuia sã existe la data declarãrii
insolvabilitãþii, nefiind relevant dacã au existat vreodatã anterior.
Separat de condiþiile de atragere a rãspunderii limitativ prevãzute de art. 27, apreciem cã
intrã sub incidenþa aceluiaºi text de lege, chiar dacã nu este prevãzutã în mod expres, inclusiv
situaþia în care debitorul persoanã juridicã ce a obþinut pe cale administrativã ori judecãtoreascã
suspendarea executãrii silite iar ulterior se sustrage de la executare prin înstrãinarea bunului/
bunurilor sechestrate, provocându-þi astfel insolvabilitatea¹.
Legea nu instituie posibilitatea de anulare a actelor juridice frauduloase în vederea readucerii
bunurilor în patrimoniul debitorului, aºa cum e cazul Legii nr. 85/2006. O.G. nr. 92/2003
conþine o reglementare mult mai avantajoasã: în loc sã se aducã sub gajul general al statului
un singur bun, se aduce un întreg patrimoniu. Posibilitatea de anulare existã în continuare, în
baza regulilor generale(art. 966-968 C. civ.), însã o asemenea acþiune ar fi lipsitã de interes,
rãspunderea solidarã stabilindu-se pe o cale mult mai simplã ºi mai eficientã, anume prin
decizia organului fiscal².
Iatã cum a interpretat în câteva situaþii instanþa supremã condiþiile de aplicare a art. 27
din O.G. nr. 92/2003:
1. „Sunt indeplinite conditiile raspunderii solidare, potrivit dispozitiilor art. 27 alin. (2) din
Codul de procedura fiscala, în cazul în care cota de participare a asociatului majoritar la cele
doua societati este aceeasi, exista identitate a obiectului de activitate, cel putin jumatate din
angajatii debitoarei insolvabile se regasesc pe lista cu angajatii celeilalte societati comerciale,
ºi cand exista raporturi comerciale cu cel putin jumatate din clientii cu care a avut raporturi
comerciale ºi societatea debitoare.
Codul de procedura fiscala instituie raspunderea solidara conform art. 27, ca modalitate
de recuperare numai a creantelor bugetare, iar Legea nr. 85/2006 a avut ca scop instituirea
unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolventa, în cadrul
careia poate fi creditor si statul pentru creantele la bugetul de stat neachitate. Dispozitiile Legii
nr. 85/2006 nu exclud procedura atragerii raspunderii solidare reglementata de art. 27 din
Codul de procedura fiscala, specifica recuperarii creantelor bugetare de la debitorul declarat
insolvabil, statul avand la dispozitie mai multe proceduri de recuperare a creantelor sale”
(Î.C.C.J, Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 1070 din 26 februarie 2009 ³.
Prin actiunea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Oradea – sectia comerciala, contencios
administrativ si fiscal, reclamanta S.C. „OC” S.R.L. Oradea a solicitat, în contradictoriu cu
pârâta Directia Generala a Finantelor Publice Bihor – Comisia pentru aplicarea procedurii de
angajare a raspunderii solidare, anularea Deciziei nr. 345 din 31.08.2007 si restabilirea situatiei
anterioare angajarii raspunderii solidare pentru societatea reclamanta.
Prin sentinta nr. 172/CA – P.I. din 13 octombrie 2008, Curtea de Apel Oradea – Sectia
comerciala, contencios administrativ si fiscal a respins ca nefondata actiunea formulata de
reclamanta S.C. „O” S.R.L.
Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut ca prin Decizia nr. 281 din 11 iulie 2007
emisa de Directia Generala a Finantelor Publice Bihor – Comisia pentru Aplicarea Raspunderii
Solidare s-a dispus, în temeiul prevederilor art. 27 si 28 coroborat cu art. 172 din Codul de
¹ Mãdãlin Irinel Niculeasa, „Summa fiscalis.Tratat de drept fiscal ºi financiar public” Ed. Universul
Juridic, Bucureºti, 2011, p.435-436
² H. Sasu, L. Þâþu, D. Pãtroi, „Codul de procedurã fiscalã.Comentarii ºi explicaþii”, Ed.. C.H. Beck,
Bucureºti, 2008, p.96
³ Decizia 1070/26.02.2009 a fost publicatã pe site-ul Înaltei Curþi de Casaþie si Justiþie.
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procedura fiscala, atragerea raspunderii solidare a S.C „OC” S.R.L. pentru datoriile S.C. „O” SA
în suma de 1.036.632 lei.
A retinut prima instanta ca potrivit datelor primite de la O.R.C. de pe langa Tribunalul
Bihor, cotele de participare ale administratorului MF la S.C. „O” S.A. si la S.C. „OC” S.R.L. sunt
în proportie de 90%, iar cele doua societati au acelasi COD CAEN: 7460 – activitati de
investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor si, mai mult, au acelasi sediu.
A mai constatat ca în ultimii trei ani, principalii clienti ai ambelor societati au fost aceiasi, iar
potrivit borderourilor depuse de societate, care evidentiaza salariatii celor doua societati, angajati
în ultimii trei ani, arata ca salariatii S.C. „O” S.A. sunt în prezent angajatii S.C. „OC” S.R.L.
Fata de aceasta situatie, instanta de fond a concluzionat ca parata Directia Generala a
Finantelor Publice Bihor a facut aplicarea corecta a prevederilor art. 27 pct. 2 lit. b) si c) si pct. 3
lit. a) din Codul de procedura fiscala, prin emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare,
neputand fi vorba de un abuz de drept din partea autoritatii parate, fiind evident ca
neobtinandu-se avizele solicitate, din cauza datoriilor acumulate, s-a preferat infiintarea unei
noi societati cu acelasi actionar/ asociat în cote de 90%, desfasurand aceeasi activitate.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs, in termen legal, reclamanta S.C. „OC” SRL,
care, invocand dispozitiile art. 304 pct. 8 si 9 Cod procedura civila, sustine ca hotararea atacata
este nelegala si netemeinica.
In motivarea recursului, in temeiul art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, recurenta-reclamanta
a aratat ca au fost gresit aplicate dispozitiile art. 27 alin. (2) din Codul de procedura fiscala,
intrucat potrivit dispozitiilor Legii nr. 85/2006, atat pentru S.C. „O” SA, cat si pentru S.C. „OC”
SRL s-a dispus de Tribunalul Bihor deschiderea procedurii insolventei, la cererea Directiei
Generale a Finantelor Publice Bihor, astfel ca nu i se pot aplica dispozitiile speciale din cele
doua acte normative.
Se invoca si faptul ca S.C. „O” SA a fost dizolvata de drept, ca urmare a nemajorarii
capitalului social, conform dispozitiilor Legii nr. 359/2004, modificata si completata prin O.U.G.
nr. 75/2004, astfel ca nu mai poate raspunde solidar.
Recurenta-reclamanta a apreciat ca in mod gresit au fost interpretate si aplicate dispozitiile
art. 27 alin. (2) lit. b) si c) coroborate cu alin. (3) din Codul de procedura fiscala, deoarece
aceste prevederi nu pot ingradi dreptul de a munci si de a alege locul de munca, libertatea
contractuala, in sensul de a incheia contracte cu oricine. De asemenea, arata ca S.C. „O” SA
nu detine nici o calitate in S.C. „OC” SRL si nici invers.
Inalta Curte de Casatie si Justitie, apreciaza ca acesta este nefondat, neputand fi retinute
prevederile art. 304 pct. 8 si 9 Cod procedura civila, pentru urmatoarele considerente.
Potrivit dispozitiilor art. 27 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, persoana juridica
raspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil, in conditiile prezentului cod, sau declarat
insolvent daca, direct sau indirect, controleaza, este controlata sau se afla sub control comun
cu debitorul, sau desfasoara efectiv aceeasi activitate sau aceleasi activitati cu debitorul, si
daca este indeplinita cel putin una din conditiile enumerate la lit. a) - c).
In sarcina recurentei-reclamante au fost retinute ca fiind incidente dispozitiile art. 27 alin.
(2) lit. b) si c) din Codul de procedura fiscala care se refera la existenta raporturilor comerciale
contractuale cu clientii si/ sau furnizorii, altii decât cei de utilitãþi, care, în proportie de cel
putin jumatate au avut raporturi contractuale cu debitorul cât ºi la existenþa raporturilor de
muncã sau civile de prestãri servicii cu cel putin jumãtate dintre angajatii sau prestatorii de
servicii ai debitorului, coroborate cu alin. (3) lit. a), unde este redatã semnificaþia termenului
de control ca reprezentand majoritatea dreptului de vot fie in adunarea generala a societatii
comerciale, fie in consiliul de administratie al acesteia.
Starea de insolvabilitate a S.C. „O” SA nu a fost contestatã.
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Cota de participare a asociatului majoritar, MF, la cele doua societati, identitatea obiectului
de activitate, prezenta a cel putin jumatate din angajatii debitoarei insolvabile pe lista cu
angajati ai S.C. „OC” SRL, precum si existenta raporturilor comerciale ale S.C. „OC” SRL cu
cel putin jumatate din clientii cu care a avut raporturi comerciale si debitoarea S.C. O S.A.,
sunt aspecte retinute in decizia contestata, cat si prin hotararea recurata, in raport de informatiile
emise de la O.R.C. de pe langa Tribunalul Bihor, cat si potrivit inscrisurilor de la dosar.
Prin urmare, în mod corect, prima instanþã a statuat cã prin decizia contestatã s-a facut
aplicarea corecta a dispozitiilor art. 27 alin. (2), lit.b) si c), alin. (3) lit.a) din Codul de procedura
fiscalã, fiind îndeplinite conditiile rãspunderii solidare a persoanei juridice S.C. „OC” SRL cu
debitoarea S.C. „O” SA.
Este adevarat ca, urmare a nemajorarii capitalului social debitoarea a fost dizolvata conform
prevederilor art. 228 lit.b) din Legea nr. 31/1990(R) insa, potrivit art. 233, dizolvarea societatii
are ca efect deschiderea procedurii lichidarii, astfel ca dizolvarea nu impiedica recuperarea de
la debitoare a creantelor datorate bugetului de stat.
Legea nr. 85/2006 a avut ca scop instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea
pasivului debitorului aflat in insolventa, in cadrul careia poate fi creditor si statul, pentru creantele
la bugetul de stat neachitate.
Codul de procedura fiscala instituie raspunderea solidara conform art. 27, ca modalitate
de recuperare numai a creantelor bugetare.
Legea nr. 31/1990(R), Legea nr. 85/2006 si Codul de procedura fiscala nu contin dispozitii
exprese referitoare la aplicarea cu prioritate a unora sau altora din normele pe care le edicteaza,
cu incidenta in ceea ce priveste recuperarea creantelor bugetare.
Faptul ca la cererea D.G.F.P. Bihor, Tribunalul Bihor a dispus deschiderea procedurii
insolventei fata de cele doua societati nu reprezinta un motiv care sa faca inaplicabile dispozitiile
art. 27 Cod procedura fiscala, intrucat dispozitiile Legii nr. 85/2006 nu exclud procedura atragerii
raspunderii solidare, specifica recuperarii creantelor bugetare de la debitorul declarat insolvabil,
statul avand la dispozitie mai multe proceduri de recuperare a creantelor sale.
Aceasta concluzie se impune cu atat mai mult cu cat instituirea raspunderii solidare face
parte din procedura generala privind raportul de drept material fiscal care impune reglementari
fiscale speciale.
Criticile recurentei-reclamante referitoare la faptul ca se ingradeste dreptul la munca si la
alegerea locului de munca, precum si libertatea contractuala nu pot fi retinute, intrucat atragerea
raspunderii solidare a persoanelor juridice in cazul neachitarii obligatiilor fiscale datorata
insolvabilitatii debitorului, ce poate fi si o alta societate, este determinata nu numai de regimul
de drept procesual fiscal in cadrul caruia raporturile dintre cele doua persoane sunt strans
legate, ci si de necesitatea evitarii fraudarii legii fiscale, iar dispozitiile speciale se aplica cu
prioritate.
2.”Potrivit art. 27 alin. 2 C.proc.fisc. persoana juridicã rãspunde solidar cu debitorul declarat
insolvabil în condiþiile prezentului cod sau declarat insolvent dacã, direct ori indirect,
controleazã, este controlatã sau se aflã sub control comun cu debitorul, dacã desfãºoarã efectiv
aceeaºi activitate sau aceleaºi activitãþi ca ºi debitorul ºi dacã este îndeplinitã cel puþin una
dintre urmãtoarele condiþii:
a) dobândeºte, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active corporale de la
debitor, iar valoarea contabilã a acestor active reprezintã cel puþin jumãtate din valoarea
contabilã netã a tuturor activelor corporale ale dobânditorului;
b) are raporturi comerciale contractuale cu clienþii ºi/sau cu furnizorii, alþii decât cei de
utilitãþi, care, în proporþie de cel puþin jumãtate, au avut sau au raporturi contractuale cu
debitorul;
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c) are raporturi de muncã sau civile de prestãri de servicii cu cel puþin jumãtate dintre
angajaþii sau prestatorii de servicii ai debitorului.
Conform alin. (3) al aceluiaºi articol, „controlul”este definit ca fiind „majoritatea drepturilor
de vot, fie în adunarea generalã a asociaþilor unei societãþi comerciale ori a unei asociaþii sau
fundaþii, fie în consiliul de administraþie al unei societãþi comerciale ori consiliul director al
unei asociaþii sau fundaþii”, iar „controlul indirect” este definit ca fiind „activitatea prin care o
persoanã exercitã controlul prin una sau mai multe persoane” I.C.C.J, Sectia contencios
administrativ si fiscal, Decizia nr. 1475 din 17 martie 20094.
Prin Decizia nr. 309/14.07.2006, DGFP Sibiu a stabilit rãspunderea solidarã cu debitoarea
SC „S” S.R.L. Sibiu a SC „K” S.R.L. Sibiu pentru suma de 738.783 lei, în conformitate cu
dispoziþiile art. 27 alin. (2) lit. a) C.proc.fisc. Aceeaºi autoritate publicã, prin Decizia nr. 479/
30.11.2006, a respins ca neîntemeiatã contestaþia formulatã de SC „K” S.R.L. împotriva deciziei
menþionate mai sus. Legalitatea ambelor acte administrative vãtãmãtoare a fost contestatã în
justiþie de cãtre aceastã societate comercialã.
Curtea de Apel Alba-Iulia a respins acþiunea ca neîntemeiatã. Pentru a se pronunþa astfel,
instanþa a reþinut cã reclamanta SC „K” SRL este asociatã cu S.C.”S” SRL Sibiu, deþinând 51%
din pãrþile sociale ºi având acelaºi obiect de activitate. Prin procesul verbal din 26.05.2006 al
AFP Sibiu a fost declaratã în stare de insolvabilitate. Cum reclamanta deþine controlul asupra
pãrþilor sociale ale debitoarei ºi nu a luat mãsuri de redresare, lãsând-o sã ajungã în stare de
insolvabilitate, s-a apreciat cã rãspunderea sa solidarã nu putea fi evitatã.
Recursul a fost respins ca nefondat de cãtre I.C.C.J. þinând seama de temeinicia sentinþei
pronunþate de Curtea de Apel Alba Iulia, precum ºi de inexistenþa unor motive de casare, de
ordine publicã, ce pot fi invocate din oficiu în sensul art. 306 alin. 2 C.proc.civ.
Prin referatul din 13.07.2006 AFP Sibiu a constatat cã sunt îndeplinite condiþiile legale
pentru angajarea rãspunderii fiscale solidare a reclamantei SC „K” SRL Sibiu cu societatea
comercialã declaratã insolvabilã. Ulterior, prin sentinþa comercialã nr. 2308/C din 12.11.2007
Tribunalul Sibiu-sec.com. ºi de cont.admin. a dispus deschiderea procedurii simplificate de
insolvenþã a societãþii comerciale, ca efect al constatãrii cã aceasta se aflã în încetare de plãþi.
Contrar susþinerilor din recurs, în cadrul procedurii privind stabilirea rãspunderii solidare a
celor douã societãþi comerciale, a fost îndeplinitã condiþia prevãzutã de dispoziþiile art. 27
alin. 2 ºi art. 28 C.proc.fisc., precum ºi cele cuprinse în Cap.II al O.M.F.P. nr. 560/2005.
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Decizia nr. 1475/17.03.2009 a fost publicatã în numãrul 11/2009 al revistei „Curierul Fiscal”

Soluþionare conflict negativ de competenþã materialã.
Obiectul cauzei. Dublu obiect: nulitate absolutã parþialã
ºi pretenþii. Repunerea pãrþilor în situaþia anterioarã.
Valoarea contractului ºi a obiectului acþiunii.
(Curtea de Apel Craiova, secþia comercialã,
sentinþa nr. 28/23.03.2011 pronunþatã în Dos. nr. 642/54/2011)
Rezumat realizat de Avocat Livia DUMITRESCU
Baroul Dolj

Curtea de apel Craiova a fost sesizatã de Tribunalul Dolj asupra unui conflict negativ de
competenþã.
Astfel, reclamanþii D.M ºi D. L. au chemat în judecatã pârâtele S.C. Volksbank România
S.A. ºi S.C. Volksbank S.A.- Sucursala Craiova, pentru nulitatea absolutã parþialã a contractului
(clauza privind comisionul de risc) ºi pretenþii derivând din raporturi juridice derulate în baza
acestui contract (achitarea comisionului de risc).
Judecãtoria Craiova, având în vedere dispoziþiile art. 137 alin. 1 Cod proc. civ. a apreciat
cã în speþã obiectul litigiului dedus judecãþii îl constituie nulitatea absolutã parþialã a contractului
de credit încheiat între pãrþi ºi pretenþii derivând din raporturile juridice desfãºurate în baza
acestui contract.
S-a apreciat raportat la aceste considerente, stabilindu-se natura comercialã a litigiului
dedus judecãþii, cã Tribunalul are competenþã de judecatã, ca primã instanþã în materie
comercialã, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 1 lit. a) Cod proc. civ..
Potrivit acestor dispoziþii Tribunalul judecã, în primã instanþã, procesele ºi cererile în materie
comercialã al cãror obiect are o valoare peste 100.000 lei. De asemenea, a fost avutã în vedere
ºi Decizia nr. 32/2008 pronunþatã de Secþiile Unite ale Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie în
recursul în interesul legii cu privire la interpretarea ºi aplicarea dispoziþiilor art. 1 pct. 1, art. 2
pct. 1 lit. a) ºi b) ºi art. 282¹ alin. 1 Cod proc. civ. prin care s-a decis cã aceste texte de lege se
interpreteazã în sensul cã în vederea determinãrii competenþei materiale de soluþionare în
primã instanþã ºi în cãile de atac, sunt evaluabile în bani litigiile civile ºi comerciale având ca
obiect constatarea existenþei sau neexistenþei unui drept patrimonial, constatarea nulitãþii,
anularea, rezoluþiunea, rezilierea unor acte juridice privind drepturi patrimoniale, indiferent
dacã este formulat petitul accesoriu privind restabilirea situaþiei anterioare. Judecãtoria Craiova
a apreciat cã reclamaþii au solicitat constatarea nulitãþii/anularea parþialã a contractului de
credit, cã valoarea litigiului raportatã la valoarea acestui contract a cãrui anulare se cere este
în cuantum de 104.700 CHF, paritatea la momentul cererii de chemare în judecatã a dus la
concluzia cã valoarea contractului este de peste 300.000 lei, iar judecãtoria, în temeiul art. 2
pct. 1 lit. a) ºi art. 158, 159 alin. 1 pct. 2 Cod proc. civ, a declinat competenþa de soluþionare a
cauzei în favoarea Tribunalului Dolj, secþia comercialã.
Tribunalul Dolj a declinat competenþa în favoarea Judecãtoriei Craiova, a invocat aceeaºi
decizie nr. 32/2008 a ÎCCJ, însã a apreciat cã stabilirea competenþei se face faþã de capãtul de
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cerere evaluabil în bani, respectiv cel privind restituirea sumei de 7.148,24 CHF, sumã deja
achitatã conform clauzei a cãrei anulare absolutã s-a cerut în acþiunea formulatã de reclamanþi,
sumã ce evident nu depãºeºete limita de 100.000 lei stabilitã de art. 2 alin. 1 Cod proc. civ..
Constatându-se intervenit conflictul negativ de competenþã, raportat la dispoziþiile art. 20
ºi urm. Cod proc.civ., cauza a fost înaintatã spre soluþionare Curþii de Apel Craiova.
Aceasta, primind cauza pentru a pronunþa regulatorul de competenþã, fãrã citarea pãrþilor,
a arãtat cã din dispoziþiile deciziei nr. 32/2008 pronunþatã de ÎCCJ rezultã cã ori de câte ori pe
calea acþiunii în justiþie se tinde la protejarea unui drept patrimonial, evaluarea în bani a
litigiului este posibilã ºi necesarã. Cu toate acestea, instanþa a interpretat ºi aplicat decizia în
acestã speþã în sensul cã, pe calea acþiunii formulate, reclamanþii au solicitat constatarea nulitãþii
absolute a unor clauze contractuale abuzive din contractul de credit precum ºi obligarea
pârâtelor la restituirea comisioanelor de risc achitate în sumã de 7.148,24 CHF, sumã ce este
sub 100.000 lei. Aºadar, Curtea de Apel Craiova a stabilit competenþa de soluþionare a acþiunii
în favoarea Judecãtoriei Craiova, secþia comercialã.

Comentariu
Apreciem soluþia instanþei competentã cu pronunþarea regulatorului de competenþã ca
fiind criticabilã.
Este adevãrat cã, statistic vorbind, marea majoritate a cauzelor similare, cele cu unitãþile
bancare pentru soluþionarea unor clauze abuzive, s-au adresat cãtre judecãtorii, ca instanþe de
fond, iar acestea au soluþionat în primã instanþã aceste litigii, fie deoarece contractele nu aveau
o valoare totalã mai mare de 100.000 lei, fie avându-se în vedere sumele a cãror restituire s-a
cerut (contractele fiind încheiate recent, aºa cã sumele deja achitate rar ar putea depãºi valoarea
de 100.000 lei pentru persoane fizice). Statistic vorbind, probabil este preferabilã clasificarea
acestor contracte în douã categorii: categoria contractelor a cãror valoare depãºeºte suma de
100.000 lei ºi cea a cãror valoare nu depãºeºte acestã limitã prevãzutã de art. 2 pct. 1 lit. a) din
Codul de procedurã civilã.
Acþiunile formulate pentru constatarea nulitãþii absolute a unor clauze abuzive prevãzute
în aceste contracte bancare au ca ºi capete de cerere accesorii repunerea pãrþilor în situaþia
anterioarã, refacerea graficelor de rambursare cu eliminarea comisioanelor sau dobânzilor
considerate ilegale ºi, evident, restituirea sumelor deja achitate în virtutea acestor clauze
considerate abuzive.
Apreciem cã instanþele investite cu soluþionarea acestor cereri ar trebui sã priveascã în
ansamblu Decizia Î.C.C.J. nr. 32/20081 privind interpretarea ºi aplicarea dispoziþiilor codului
de procedurã civilã în litigiile ce au ca obiect constatarea existenþei sau neexistenþei unui drept
patrimonial, constatarea nulitãþii, anularea, rezoluþiunea, rezilierea unor acte juridice privind
drepturi patrimoniale, indiferent dacã este formulat petitul accesoriu privind restabilirea situaþiei
anterioare.
Aºadar, apreciem cã decizia atrage atenþia asupra necesitãþii stabilirii caracterului evaluabil
în bani chiar de cãtre instanþã, acolo unde pãrþile nu au fãcut acest lucru.
O astfel de speþã pune instanþa în faþa soluþionãrii a douã probleme de drept prealabile,
necesare atât pentru stabilirea competenþei, a calificãrii cãilor de atac aplicabile în speþã, a
necesitãþii parcurgerii unor proceduri speciale (cum este procedura concilierii prealabile
reglementatã de art. 720¹ Cod proc. civ., în materie comercialã), cât ºi pentru stabilirea taxelor
de timbru: prima – stabilirea caracterului patrimonial sau nepatrimonial a unei acþiuni prin
1
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care se urmãreºte anularea/constatarea nulitãþii unui act juridic (contract); a doua – stabilirea
obiectului contractului faþã de care se stabileºte valoarea cererii de chemare în judecatã, dacã
s-a decis cã aceasta reprezintã manifestarea unei acþiuni cu caracter patrimonial. Urmeazã sã
analizãm separat cele douã chestiuni.

Acþiunea în anularea unui contract (nulitate absolutã sau nulitate relativã;
nulitate totalã, când se urmãreºte atacarea întregului act, sau nulitate parþialã,
când priveºte doar anumite clauze contractuale) este o acþiune evaluabilã în
bani sau nu?
Pentru a rezolva aceastã dilemã procesualã, instanþa trebuie sã recurgã la interpretarea ºi
aplicarea Deciziei nr. 32 din 9 iunie 2008 a Î.C.C.J.2. Înainte de pronunþarea acestei hotãrâri
date în soluþionarea unui recurs în interesul legii, practica instanþelor era foarte variatã atunci
când avea de analizat problema de drept enunþatã mai sus. Astfel, tranºarea acestei dispute
jurisprudenþiale ºi doctrinare s-a resimþit ca fiind foarte utilã pentru protecþia drepturilor
justiþiabililor confruntaþi cu imprevizibilitatea dreptului ºi, respectiv, a soluþiilor instanþelor.
Esenþa principiului degajat de dezlegarea datã de Î.C.C.J. este urmãtoarea: ori de câte ori
pe calea acþiunii în justiþie se tinde a se proteja un drept patrimonial, evaluarea obiectului
litigiului este posibilã ºi necesarã. Cu alte cuvinte, dreptul subiectiv material, care constituie
fundamentul acþiunii în justiþie, determinã caracterul patrimonial sau nepatrimonial al acþiunii,
indiferent dacã scopul direct al acestei acþiuni este reprezentat de realizarea acestui drept ori
de alte posibilitãþi procesuale recunoscute titularului dreptului în virtutea acestuia.
Revenind la motivarea datã de instanþa supremã, putem reþine cã „dreptul subiectiv ce se

cere a fi protejat în justiþie „transferã” caracterul sãu patrimonial sau nepatrimonial litigiului
însuºi ºi, astfel, procesul va putea fi evaluabil în bani, ori de câte ori în structura raportului
juridic de drept substanþial, dedus judecãþii, intrã un drept patrimonial, real sau de creanþã.”

Faþã de aceste argumente, considerãm cã nu mai este necesar sã aducem ºi alte argumente
în favoarea calificãrii unei acþiuni care priveºte nulitatea unui contract comercial ca fiind o
acþiune patrimonialã – evaluabilã în bani.
Cu toate acestea, ne vedem nevoiþi sã atragem atenþia asupra inconsecvenþei unor instanþe
de judecatã care, deºi stabilesc competenþa prin raportare la caracterul comercial al litigiului
atunci când au de soluþionat acþiunea în anularea unui astfel de contract comercial, când vine
vorba de aplicarea dispoziþiilor art. 720¹ Cod proc. civ., care instituie obligativitatea parcurgerii
unei proceduri prealabile de încercare a soluþionãrii litigiului prin mediere sau conciliere directã
în cazul cererilor în materie comercialã evaluabile în bani, adoptã soluþia înlãturãrii acestor
dispoziþii legale în speþele deduse judecãþii, considerând cã aceastã procedurã nu este obligatorie
în cazul acþiunilor în anulare.

Faþã de care elemente ale contractului se stabileºte valoarea în bani a
cererii de chemare în judecatã atunci când se urmãreºte nulitatea parþialã a unui
contract?
Am formulat aceastã întrebare referindu-ne doar la nulitatea parþialã deoarece, pe de o
parte, considerãm cã în cazul nulitãþii totale nu existã, de principiu, vreo dificultate în stabilirea
valorii de referinþã din moment ce nulitatea priveºte întregul act ºi, prin urmare, avem a ne
2
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raporta la întregul obiect al contractului, iar, pe de altã parte, speþa de la care am pornit discuþia
are ca obiect nulitatea parþialã a contractului, respectiv nulitatea unor clauze care privesc un
anumit comision.
În concret, reclamanþii solicitã anularea/constatarea nulitãþii absolute a clauzei contractuale
dintr-un contract de credit care instituie un comision de risc, motivând caracterul abuziv al
acestui comision ºi încãlcarea normelor Legii nr. 193/2000 care reglementeazã clauzele
contractuale abuzive. În subsidiar, aceºtia solicitã restituirea prestaþiilor efectuate în temeiul
clauzei nule. Avem aºadar trei elemente – sume de bani la care ne putem raporta în vederea
stabilirii valorii patrimoniale a cererii de chemare în judecatã: valoarea totalã a creditului
contractat, valoarea sumei plãtite în temeiul clauzei nule a cãrei restituire este cerutã, valoarea
totalã a sumelor care reprezintã contravaloarea clauzei nule, însumând atât prestaþiile deja
achitate, cât ºi pe cele care erau previzionate a fi plãtite conform contractului.
Analizând practica recentã a instanþelor, care au fost efectiv asediate de un numãr foarte
mare de dosare care au ca obiect nulitatea unor clauze stipulate în contractele de credit încheiate
între Bãnci ºi consumatori, avalanºã declanºatã ca urmare a modificãrilor legislative produse
în acest domeniu în anul 2010, odatã cu adoptarea mult discutatei O.U.G. nr. 50/20103 privind
contractele de credit pentru consumatori, aprobatã cu modificãri de Legea nr. 288/20104, putem
observa o diversitate de soluþii în ceea ce priveºte stabilirea valorii litigiului, valoare care are
consecinþe multiple asupra judecãrii cauzei ºi asupra drepturilor pãrþilor.
Aºa cum am vãzut în rezumatul hotãrârii analizate, Judecãtoria Craiova a considerat cã
evaluarea patrimonialã a litigiului trebuie efectuatã prin raportare la suma creditului acordat.
Pentru a ajunge la aceastã soluþie, instanþa a invocat aplicarea deciziei date de Î.C.C.J. în
soluþionarea recursului în interesul legii, mai sus evocatã. Considerãm, aºa cum de altfel a
fãcut ºi Curtea de Apel în soluþionarea conflictului negativ de competenþã, a fi eronatã raportarea
valorii litigiului la suma reprezentatã de valoarea creditului acordat. În ceea ce priveºte
argumentarea acestei soluþii, nu împãrtãºim opinia instanþei. Astfel, aceasta a stabilit ca fiind
competentã Judecãtoria Craiova, prin raportare la suma de bani a cãrei restituire se solicitã.
În opinia noastrã, din decizia nr. 32/2008 a Î.C.C.J. rezultã cã evaluarea obiectului litigiului
în cazul unei acþiuni în anulare se face prin raportare la valoarea dreptului substanþial patrimonial
care face obiectul raportului juridic substanþial afectat de nulitatea invocatã, indiferent dacã se
solicitã sau nu ca efect al anulãrii repunerea pãrþilor în situaþia anterioarã încheierii acelui act.
Aºadar, obiectul litigiului este patrimonial chiar dacã nu se cere efectuarea vreunei prestaþii în
bani, respectiv restituirea prestaþiilor efectuate. În aceeaºi mãsurã, considerãm cã ºi valoarea
litigiului este independentã de cererea de repunere a pãrþilor în situaþia anterioarã. Altfel, am fi
în situaþia în care obiectul litigiului care are capãt de cerere anularea contractului sã fie de o
valoare atunci când nu se cere restituirea (valoarea totalã a obiectului actului juridic) ºi de o
altã valoare atunci când se cere, în plus faþã de anulare, restituirea (valoarea sumei solicitate,
care poate fi cel mult egalã cu valoarea totalã a obiectului actului juridic, atunci când acesta sa executat în totalitate).
Nu considerãm cã ar exista vreo raþiune pentru o astfel de diferenþiere. Valoarea litigiului
trebuie sã fie aceeaºi indiferent dacã se cere restituirea sau nu, deoarece cererea de restabilire
a situaþiei anterioare este accesorie în raport de cererea principalã în anulare, fiind supusã
regulii de competenþã instituitã prin art. 17 Cod proc. civ.. Pe acelaºi raþionament, art. 2 alin.
(1¹) al Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru5 scuteºte cererea accesorie de
Publicatã în M. Of. Nr. 389 din 11 iunie 2010.
Publicatã în M. Of. Nr. 888 din 30 decembrie 2010.
5
Modificat prin Legea nr. 276/2009, prin receptarea Deciziei nr. 32/2008 a Î.C.C.J.
3
4
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repunere a pãrþilor în situaþia anterioarã de la plata taxei de timbru, tocmai datoritã faptului cã
în prima tezã a acestui articol se prevede aplicarea regulilor de stabilire a taxei conform evaluãrii
patrimoniale a litigiului pentru acþiunea în anulare.
Dacã instanþa ar raporta valoarea litigiului la suma a cãrei restituire se solicitã atunci când
acþiunea în anulare este însoþitã de o astfel de cerere ºi respectiv la valoarea totalã a obiectului
contractului când nu se cere restituirea, ne-am afla în situaþia paradoxalã în care acþiunea în
anulare, neînsoþitã de restituire, ar fi evaluatã la o sumã mult mai mare decât atunci când, în
plus faþã de anulare, se solicitã ºi restabilirea situaþiei anterioare6.
Pentru toate aceste considerente, nu credem cã trebuie sã ne raportãm la valoarea prestaþiei
executate – a sumelor deja plãtite, a cãror restituire se solicitã în temeiul principiului repunerii
pãrþilor în situaþia anterioarã, atunci când trebuie calculatã valoarea patrimonialã a unui astfel
de litigiu, care priveºte anularea unui contract sau doar a unor clauze contractuale. Acum,
trebuie stabilit însã care este elementul de referinþã dintre valoarea totalã a creditului acordat ºi
valoarea însumatã a sumelor ce reprezintã executarea clauzei a cãrei nulitate se invocã.
Având în vedere cã în speþa noastrã nulitatea nu priveºte întregul contract, ci doar anumite
clauze ale acestuia ºi þinând cont de faptul cã admiterea acþiunii principale ar conduce la
îndepãrtarea din conþinutul contractului a clauzei care instituie comisionul de risc, iar în privinþa
celorlalte clauze acesta rãmâne valabil ºi în executare, considerãm cã valoarea litigiului nu
este datã de valoarea totalã a creditului contractat, ci de valoarea totalã a sumelor de bani ce
reprezintã comisionul de risc a cãrui nulitate se invocã, însumând pentru determinarea acestei
valori atât sumele deja achitate de la începutul derulãrii efectelor contractului, cât ºi sumele
care ar fi trebuit plãtite în temeiul acestei clauze pe toatã durata previzionatã a contractului.
Un astfel de calcul nici nu ar fi foarte greu de efectuat, evaluarea litigiului putând fi fãcutã atât
de cãtre pãrþi, cât ºi de cãtre instanþã, prin simpla observare a sumei înscrise în graficele iniþiale
de rambursare, care prevãd atât sumele ce trebuie plãtite lunar cu acest titlu, cât ºi suma totalã
a acestui comision.
De altfel, raportarea litigiului la valoare creditului contractat nu considerãm a fi oportunã
în toate cazurile nici în situaþia în care am fi în prezenþa nulitãþii totale, deoarece valoarea
creditului nu este aceeaºi cu valoarea prestaþiilor la care se obligã debitorul, acestea fiind întrun cuantum superior, luând în calcul dobânda, comisioanele ºi alte eventuale obligaþii rezultate
din contract.
Oricum, din moment ce nulitatea parþialã priveºte doar anumite clauze, afectând executarea
doar a unora dintre obligaþiile contractuale, considerãm cã valoarea litigiului, ca efect al valorii
dreptului substanþial afectat de nulitate, trebuie calculatã prin raportare la „preþul” acestor
clauze, deci la acele obligaþii care vor fi înlãturate de nulitate. Iar, în considerarea efectului
atât pentru trecut, cât ºi pentru viitor al nulitãþii, considerãm cã aceasta afecteazã atât prestaþiile
efectuate, cât ºi pe cele viitoare. Prin urmare, competenþa instanþei ar trebui sã fie datã de
aprecierea valorii sumelor reprezentate de comisionul de risc, aºa cum apar ele ca fiind în
sarcina debitorului conform graficului iniþial de rambursare. În cazul în care aceastã valoare
excede suma de 100.000 de lei, atunci competenþa aparþine Tribunalului, fiind în prezenþa
unei cauze de naturã comercialã.
Chiar în situaþia în care un reclamant omite sã cearã instanþei obligarea pârâtei la restituirea
sumelor deja achitate, faptul cã instanþa urmeazã a anula o clauzã abuzivã ce priveºte, spre
exemplu, comisonul de risc, ºi va repune pãrþile în situaþia anterioarã va presupune exonerarea
reclamantului de a mai achita pe viitor acel comision, situaþie ce presupune un aspect patrimonial
evaluabil în bani.
Bineînþeles, aceasta în ipoteza în care restituirea nu priveºte valoarea totalã a contractului, aºa
cum este cazul contractelor de credit încheiate pe o perioadã mare de timp, din care însã nu s-a scurs
decât un procent mic.
6
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Graficul de rambursare va trebui, de asemenea, refãcut, cu eliminarea din tabele a sumei
ce decurge din clauza anulatã pe cale judecãtoreascã.
Faþã de împrejurarea cã acþiunea în constatarea nulitãþii absolute (în fapt, tot o acþiune în
anulare, deci o acþiune în realizarea dreptului, ci nu în constatarea acestuia) a unor clauze
abuzive nu priveºte anularea întregului contract, apreciem cã instanþa nu ar trebui sã procedeze
la evaluarea obiectului acþiunii în funcþie de valoarea totalã a contractului (cum a procedat
Judecãtoria Craiova), cãci nu se cere anularea totalã a contractului încheiat între pãrþi,
dimpotrivã, acesta va continua sã existe cu toate celelate clauze valide. Considerãm cã instanþa
ar trebui sã punã în vedere pãrþilor ºi eventual sã cenzureze evaluarea obiectului acþiunii în
funcþie de clauza/clauzele a cãror anulare o solicitã. Pe cale de consecinþã, ar trebui analizat
dacã suma totalã rezultatã din aceste comisioane este mai mare de 100.000 lei sau nu.

Modificarea contractului anterior introducerii acþiunii în anulare
O situaþie deosebitã, întâlnitã recent în practicã, se relevã a fi aceea în care clauzele
contractuale lovite de nulitate sunt modificate anterior introducerii cererii de chemare în judecatã
pentru constatarea nulitãþii, iar dupã aceastã modificare nu se mai poate reþine nulitatea nici
uneia dintre clauzele în vigoare ale convenþiei. Ceea ce se solicitã este doar constatarea nulitãþii
unor clauze aºa cum erau acestea iniþial în contract, iar ca aplicaþie a principiului repunerii
pãrþilor în situaþia anterioarã, se mai cerea ºi restituirea prestaþiilor efectuate pânã la modificarea
intervenitã prin acordul pãrþilor.
Considerãm noi cã ºi în aceastã situaþie acþiunea în anulare este îndreptãþitã, având în
vedere cã nulitatea este o cauzã care afecteazã însãºi valabila încheiere a contractului ºi se
raporteazã strict la momentul perfectãrii convenþiei, neavând nicio relevanþã pentru stabilirea
existenþei nulitãþii faptul cã nu mai este în vigoare ºi în executare clauza lovitã de nulitate. În
ceea ce priveºte interesul procesual, acesta subzistã atâta vreme cât clauza nulã a produs
efecte între pãrþi, contractul fiind pus în executare în tot acest timp în care clauza nulã a fost în
vigoare. Ca efect al constatãrii nulitãþii, partea interesatã poate obþine restituirea prestaþiilor
efectuate în temeiul clauzei nule, un motiv suficient pentru a fi îndreptãþitã sã promoveze o
acþiune în anulare. Bineînþeles, nu se mai poate solicita înlãturarea respectivei clauze din
contract, din moment ce respectiva clauzã a fost modificatã ºi nu mai produce efecte.
Revenind la tema principalã a acestui scurt comentariu, un litigiu în care se solicitã anularea/
constatarea nulitãþii unei clauze contractuale ce a fost între timp modificatã ridicã discuþii cu
privire la stabilirea valorii de referinþã a litigiului. Astfel, douã soluþii pot fi propuse: valoarea
litigiului o constituie valoarea totalã a prestaþiilor ce aveau a fi datorate la momentul incheierii
contractului în temeiul clauzei a cãrei nulitate se invocã sau valoarea prestaþiilor efectiv executate
în temeiul acelei clauze pe perioada în care aceasta ºi-a produs efecte?
Pentru argumentele pe care le vom prezenta în continuare, noi ne exprimãm opþiunea
pentru cea de-a doua soluþie. Astfel, având în vedere cã efectele clauzei lovite de nulitate s-au
produs în trecut, însã au încetat a se mai produce de la momentul intervenirii modificãrii
acesteia, este lipsit de sens a mai lua în considerare la stabilirea valorii litigiului efectele clauzei
respective aºa cum au fost stabilite la momentul încheierii contractului în forma iniþialã, deoarece
acestea, fiind înlãturate chiar de cãtre pãrþi, nu mai fac obiectul acþiunii în nulitate.
Pentru o mai bunã înþelegere, propunem partajarea efectelor produse de clauza respectivã
în douã categorii: efecte produse anterior modificãrii ºi efecte produse ulterior modificãrii
clauzei. În privinþa primei categorii de efecte, credem cã acestea au intrat deja în circuitul
civil, deoarece fie s-au executat anumite prestaþii în baza acestora, fie se solicitã/se poate
solicita executarea pentru acele obligaþii care deveniserã scadente anterior modificãrii clauzei
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care le instituia. Modificarea unei clauze produce la rândul sãu efecte pentru viitor, aºa cã,
pânã la momentul apariþiei acesteia, clauzele iniþiale ale contractului au reglementat raporturile
dintre pãrþi.
În ceea ce priveºte efectele clauzelor iniþiale dupã modificarea acestora, ni se pare evident
cã înceteazã a se mai produce. Prin modificarea clauzei sunt înlocuite dispoziþiile anterioare
cu altele noi, iar acestea din urmã vor fi cele ale cãror efecte se vor produce.
În aceste împrejurãri, considerãm cã introducerea unei acþiuni în anulare împotriva clauzei
care a fost modificatã, pentru obþinerea înlãturãrii efectelor deja produse, nu pentru înlocuirea
sau înlãturarea acesteia, deoarece nu se poate înlocui/înlãtura o dispoziþie contractualã care
nu mai este în vigoare, nu afecteazã decât acele prestaþii deja executate ori a cãror executare
a devenit exigibilã înainte de modificare clauzei, fiind astfel îndreptãþitã o executare a acestora.
Aceastã soluþie conduce ºi la stabilirea valorii patrimoniale a litigiului pricinuit de o astfel de
speþã exclusiv în funcþie de efectele clauzei a cãrei nulitate se invocã, strict pentru perioada în
care aceastã clauzã a putut produce efecte.
Cu toate aceste argumente pe care am încercat sã le reliefãm cât mai edificator, sperãm sã
fi atins un subiect care sã fie util practicienilor, având în vedere necesitatea unei jurisprudenþe
dacã nu unitare, mãcar care sã tindã spre acest deziderat. Nu excludem avantajele unor soluþii
de speþã divergente faþã de doctrina majoritarã, însã o astfel de practicã nesusþinutã de argumente
puternice ºi motivãri temeinice nu face decât sã creeze o imprevizibilitate a actului de justiþie,
dãunãtoare chiar ºi celor care, aparent, s-ar considera satisfãcuþi în propriile interese de aceste
soluþii. În plus, nu trebuie uitat unul dintre caracterele statului de drept – previzibilitatea dreptului7
– care nu are o aplicabilitate restrânsã la actul de legiferare ºi la dreptul pozitiv, ci trebuie luat
în seamã ºi în etapa aplicãrii acestuia. Altfel, orice teorie a dreptului care exclude faza de
aplicare practicã a acestuia rãmâne fãrã nicio utilitate.

Acesta derivã axiomatic din principiul securitãþii juridice. Pentru o analizã amplã a art. 1 alin. (3)
din Constituþia României, a se vedea D. C. Dãniºor – Constituþia României comentatã. Titlul I. Principii
generale, Ed. Universul Juridic, Bucureºti 2009, pag. 38-42.
7

Raportul nr. 1576/IJ/1212/SIJ/2010 al Inspecþiei Judiciare
din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii
cu privire la practica instanþelor judecãtoreºti în materia
încuviinþãrii executãrii silite a ordinelor emise de Autoritatea
Naþionalã pentru Restituirea Proprietãþilor (ANRP) prin care
se acordã despãgubiri conform Legii nr. 9/1998 privind
compensaþiile cetãþenilor Români pentru bunurile trecute
în proprietatea statului bulgar în urma aplicãrii Tratatului
dintre România ºi Bulgaria
Prin sesizarea adresatã Consiliul Superior al Magistraturii de cãtre Guvernul României –
ANRP, înregistratã la Inspecþia Judiciarã sub numãrul 1576/IJ/1212/SIJ/2010 s-a solicitat
verificarea respectãrii procedurilor legale la soluþionarea dosarelor nr. 9584/…/2010, nr. 6946/
…/2010, nr. 25714/…/2009, nr. 25716/…/2009, nr. 25715/…/2009 înregistrate pe rolul
Judecãtoriei Bucureºti, toate având ca obiect încuviinþare executare silitã, întrucât „titlurile
executorii” invocate pentru încuviinþarea executãrii silite ºi acceptate ca atare de cãtre judecãtorii
învestiþi cu soluþionarea respectivelor cauze sunt acte administrative, decizii emise de cãtre
Vicepreºedintele ANRP în temeiul art. 35 alin. 3 din HGR nr. 753/1998, modificatã ºi completatã
prin HGR nr. 1277/2007, respectiv hotãrâri emise de Comisiile judeþene pentru aplicarea Legii
nr. 290/2003 ºi urmare a încuviinþãrii executãrii silite în cadrul unei proceduri necontencioase,
contul instituþiei a fost poprit cu suma de 4.004.631,77 lei.
Prin sesizarea adresatã Consiliului Superior al Magistraturii la data de 30.07.2010,
înregistratã la Inspecþia Judiciarã sub numãrul 1856/IJ/1439/SIJ/2010 s-a solicitat de aceiaºi
petentã verificarea respectãrii procedurilor legale la soluþionarea dosarului nr. 16496/…/2010,
înregistrat pe rolul Judecãtoriei Bucureºti, având ca obiect încuviinþare executare silitã, întrucât
„titlul executoriu” invocat pentru încuviinþarea executãrii silite ºi acceptat ca atare de cãtre
instanþa învestitã cu soluþionarea cauzei este un act administrativ – decizia nr. 519/19.03.2010
emisã de cãtre Vicepreºedintele ANRP ºi, potrivit art. 38 alin. 5 din HGR nr. 753/1998, modificatã
ºi completatã prin HGR nr. 1277/2007, prima tranºã din suma stabilitã cu titlu de despãgubiri
devenea scadentã la 31.12.2010, creanþa invocatã de creditori nefiind exigibilã.
Prin rezoluþia din data de 13.12.2010 s-a dispus conexarea celor douã dosare.

Aspectele rezultate din verificãrile efectuate în limitele permise de
dispoziþiile art. 46 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã,
republicatã au reliefat urmãtoarele:
1. Prin cererea din data de 10.12.2009, depusã la executorul judecãtoresc, creditorii PP, PA,
IV ºi AM au solicitat executarea silitã a dispoziþiilor titlului executoriu reprezentat de Ordinul nr.
7040/22.11.2006 emis de ANRP prin care aceastã instituþie a fost obligatã la plata sumei de
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107.709,65 lei din care 43.083,86 lei reprezentând 40% din totalul compensaþiei acordate, au
fost achitaþi de cãtre debitoare ºi încasaþi de creditori la data de 13.04.2007, rãmânând un rest de
platã de 64.625,79 lei, reprezentând 60% din totalul compensaþiei acordate, ce trebuie actualizatã
în condiþiile Legii nr. 9/1998, în conformitate cu dispoziþiile art. 5 din HGR nr. 286/2004.
Deoarece creanþa împotriva debitoarei este certã, lichidã ºi exigibilã, faþã de împrejurarea
cã aceasta refuzã sã execute de bunãvoie obligaþia ce-i incumbã potrivit titlului executoriu mai
sus – menþionat s-a solicitat executarea silitã, prin înfiinþarea popririi definitive asupra sumelor
de bani datorate debitoarei de cãtre terþul poprit Trezoreria Bucureºti, pânã la concurenþa
sumelor menþionate în titlul executoriu, actualizate cu indicele de inflaþie ºi a cheltuielilor de
executare silitã.
În motivarea cererii s-a arãtat cã, prin Hotãrârea nr. 1539/11.07.2002 a Comisiei
Municipiului Bucureºti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 s-au stabilit despãgubirile cuvenite
creditorilor de pe urma defunctului PV, pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar,
în total de 1.077.096.468,00 lei vechi. Dupã aproape 4 ani de zile, ANRP - Serviciul pentru
aplicarea Legii nr. 9/1998 a emis Ordinul nr. 7040/22.11.2006, prin care a validat Hotãrârea
nr. 1539/11.07.2002, emisã de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 din cadrul Instituþiei
Prefectului Municipiului Bucureºti ºi a dispus plata de compensaþii în cuantum de 107.709,65
lei cãtre creditori.
Ordinul nr. 7040/22.11.2006 a fost comunicat creditorilor, iar la data de 13 aprilie 2007
debitoarea ANRP a virat în conturile creditorilor suma de 43.083,86 lei. Creditorii au mai
arãtat cã, restul sumei trebuia achitatã, potrivit dispoziþiilor legale, în 2008. La data de 10
aprilie 2008, au formulat o cerere pentru plata diferenþei de 60% din totalul compensaþiei
acordate, pânã la data promovãrii cererii de executare silitã, aceastã sumã nefiind achitatã. Au
formulat ºi o plângere prealabilã declanºãrii procedurii de executare silitã, cerere cãreia, de
asemenea debitoarea nu i-a dat curs pânã în prezent.

Cererea de încuviinþare a executãrii silite a fost înaintatã Judecãtoriei Bucureºti, unde a
fost înregistratã sub nr. 25714/300/2009. Prin încheierea din 06.01.2010 instanþa a admis cererea

formulatã de creditori ºi a dispus încuviinþarea executãrii silite a debitoarei ANRP prin poprire
asupra conturilor deschise la terþul poprit Trezoreria Bucureºti, pânã la concurenþa sumelor din
titlu executoriu ºi a cheltuielilor de executare. Pentru a dispune astfel instanþa a reþinut ca fiind
îndeplinite cerinþele impuse de art. 372 cod procedurã civilã, prin raportare la dispoziþiile
Legii nr. 9/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

2. Prin cererea din data de 10.12.2009, depusã la executorul judecãtoresc, creditorii JM,
JN, JP, SN, JE, BN ºi IC au solicitat executarea silitã a dispoziþiilor titlului executoriu reprezentat
de Decizia nr. 523/23.02.2009 emisã de ANRP prin care aceastã instituþie a fost obligatã la
plata sumei de 235.607,46 lei cãtre toþi creditorii, sumã ce urma sã fie achitatã în mod eºalonat.
Deoarece creanþa împotriva debitoarei este certã, lichidã ºi exigibilã, faþã de împrejurarea
cã aceasta a refuzat sã execute de bunãvoie obligaþia ce-i incumbã potrivit titlului executoriu
mai sus – menþionat s-a solicitat executarea silitã, prin înfiinþarea popririi definitive asupra
sumelor de bani datorate debitoarei de cãtre terþul poprit Trezoreria Bucureºti, pânã la concurenþa
sumelor menþionate în titlul executoriu, actualizate cu indicele de inflaþie ºi a cheltuielilor de
executare silitã.
În motivarea cererii s-a arãtat cã, prin Hotãrârea nr. 3623/18.04.2008 a Comisiei
Municipiului Bucureºti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 s-au stabilit despãgubirile cuvenite
creditorilor de pe urma defunctului JN, pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar,
în total de 235.607,46 lei.
Dupã pronunþarea sentinþei civile în dosarul Tribunalului Bucureºti, Secþia a IX-a Contencios
Administrativ ºi Fiscal, rãmasã definitivã ºi irevocabilã, ANRP - Serviciul pentru aplicarea Legii

76

PRACTICÃ JUDICIARÃ

nr. 9/1998 a emis Decizia nr. 523/23.02.2009, prin care a validat Hotãrârea nr. 3623/18.04.2008,
emisã de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 din cadrul Instituþiei Prefectului Municipiului
Bucureºti ºi a dispus plata de compensaþii în cuantum de 235.607,46 lei creditorilor.
Decizia nr. 523/23.02.2009 a fost comunicatã creditorilor, iar la data de 16.03.2009
creditorii au înregistrat la instituþia debitoare cererea de platã a sumei de 94.242,98 lei în
conformitate cu art. 38, alin. 5 lit. c din HGR nr. 753/1998, reprezentând 40% din totalul
compensaþiei acordate. Conform legii, restul sumei de 141.364,47, reprezentând 60% din
totalul compensaþiei acordate, urmeazã sã fie plãtitã în cursul anului urmãtor, mai exact în
anul 2010. Pânã la aceastã datã creditorii nu au încasat echivalentul tranºei I, apreciindu-se de
aceºtia cã au dreptul sã încaseze întreaga creanþã în cuantum de 235.607,46 lei.

Cererea de încuviinþare a executãrii silite a fost înaintatã Judecãtoriei Bucureºti, unde a
fost înregistratã sub nr. 25715/…/2009. Prin încheierea din 06.01.2010 instanþa a admis cererea

formulatã de creditori ºi a dispus încuviinþarea executãrii silite a debitoarei ANRP prin poprire
asupra conturilor deschise la terþul poprit Trezoreria Bucureºti, pânã la concurenþa sumelor din
titlu executoriu ºi a cheltuielilor de executare. Pentru a dispune astfel instanþa a reþinut ca fiind
îndeplinite cerinþele impuse de art. 372 cod procedurã civilã, prin raportare la dispoziþiile
Legii nr. 9/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
3. Prin cererea din data de 10.12.2009, depusã la executorul judecãtoresc, creditorii GE,
RM, ªP, MG ºi MT au solicitat executarea silitã a dispoziþiilor titlului executoriu reprezentat de
Hotãrârea nr. 14/11.04.2008 emisã de Comisia Judeþeanã Cãlãraºi pentru aplicarea Legii nr. 290/
2009, rãmasã definitivã prin necontestarea în termen legal de 15 zile prevãzut de Legea nr. 290/
2003, prin care debitoarea ANRP este obligatã la efectuarea plãþii sumei de 230.426,34 lei, cu
titlu de compensaþii bãneºti în conformitate cu dispoziþiile Legii nr. 290/2003, modificatã ºi
completatã.
Deoarece creanþa împotriva debitoarei este certã, lichidã ºi exigibilã, faþã de împrejurarea
cã aceasta a refuzat sã execute de bunãvoie obligaþia ce-i incumbã potrivit titlului executoriu
mai sus – menþionat s-a solicitat executarea silitã, prin înfiinþarea popririi definitive asupra
sumelor de bani datorate debitoarei de cãtre terþul poprit Trezoreria Bucureºti, pânã la concurenþa
sumelor menþionate în titlul executoriu, actualizate cu indicele de inflaþie ºi a cheltuielilor de
executare silitã.
În motivarea cererii s-a arãtat cã, prin Hotãrârea nr. 14/11.04.2008 a Comisiei Judeþeanã
Cãlãraºi pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 s-au stabilit despãgubirile cuvenite creditorilor de
pe urma defunctului RC pentru bunurile acestuia, deþinute pe teritoriul localitãþii Petreºti, raionul
Ungheni, Republica Moldova, în total de 230.426,34 lei.
Compensaþiile bãneºti urmau sã fie achitate beneficiarilor - creditori, în conformitate cu
prevederile art. 18 lit. c din HGR nr. 1120/2006 privind aprobarea Normelor Metodologice
pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, eºalonat, în douã tranºe, pe parcursul a 2 ani, astfel: 40%
în primul an, în speþã - în anul 2008 ºi 60% în anul urmãtor - în anul 2009. Pânã la aceastã datã
creditorii nu au încasat echivalentul tranºei I, apreciindu-se de aceºtia cã au dreptul sã încaseze
întreaga creanþã în cuantum de 230.426,34 lei.

Cererea de încuviinþare a executãrii silite a fost înaintatã Judecãtoriei Bucureºti, unde a
fost înregistratã sub nr. 25716/…/2009. Prin încheierea din 06.01.2010 instanþa a admis cererea

formulatã de creditori ºi a dispus încuviinþarea executãrii silite a debitoarei ANRP prin poprire
asupra conturilor deschise la terþii popriþi de pe raza Sectorului 2 Bucureºti, pânã la concurenþa
sumelor din titlu executoriu ºi a cheltuielilor de executare. Pentru a dispune astfel instanþa a
fãcut referire la dispoziþiile art. 372 ºi 373 ind. 1 cod procedurã civilã ºi a apreciat cã Hotãrârea
nr. 14/11.04.2008 a Comisiei Judeþeanã Cãlãraºi pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 reprezintã
titlu executoriu ºi cã sunt întrunite cerinþele referitoare la caracterul cert, lichid ºi exigibil al
creanþei.
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4. Prin încheierea din data de 01.03.2010 pronunþatã în dosarul nr. 2413/…/2010 Judecãtoria
X a declinat competenþa de soluþionare a cererii formulatã de creditorii CZ, CM ºi CS, de
încuviinþare a executãrii silite prin poprire asupra sumelor de bani aflate în conturile deschise
pe numele debitoarei ANRP la terþul poprit Trezoreria Bucureºti, pânã la concurenþa sumelor
menþionate în titlul executoriu - Decizia nr. 2144/05.11.20089 emisã de ANRP - actualizate cu
indicele de inflaþie ºi a cheltuielilor de executare silitã.

Cererea de încuviinþare a executãrii silite a fost înaintatã Judecãtoriei Bucureºti, unde a
fost înregistratã sub nr. 9584/…/2010. Prin încheierea din 04.05.2010 instanþa a admis cererea

formulatã de creditori ºi a dispus încuviinþarea executãrii silite a debitoarei ANRP prin poprire
asupra conturilor deschise la terþul poprit Trezoreria Bucureºti, pânã la concurenþa sumelor din
titlu executoriu ºi a cheltuielilor de executare. Pentru a dispune astfel instanþa a fãcut referire la
dispoziþiile art. 3711, art. 372, art. 3731 ºi art. 374 Cod procedurã civilã ºi a apreciat cã Decizia
nr. 2144/05.11.20089 emisã de Autoritatea naþionalã pentru restituirea proprietãþilor reprezintã
titlu executoriu ºi cã sunt întrunite cerinþele referitoare la caracterul cert, lichid ºi exigibil al
creanþei.
5. Dosarul nr. 6946/300/2010 are ca obiect cererea de încuviinþare a executãrii silite în
toate formele, formulatã de creditoarea Banca M SA în contradictoriu cu debitoarea MC, în
baza titlului executoriu reprezentat de un contract de credit. Prin încheierea din 25.03.2010
s-a admis cererea ºi s-a încuviinþat executarea silitã împotriva debitoarei MC. În aceastã cauzã
ANRP nu are calitatea de parte ºi cererea de încuviinþare a executãrii silite nu este întemeiatã
pe dispoziþiile Legii nr. 9/1998 sau ale Legii nr. 290/2003, motiv pentru care nu va face obiectul
analizei.
6. Prin cererea din data de 11.05.2010, depusã la executorul judecãtoresc, creditoarele
DO ºi ZC au solicitat executarea silitã a dispoziþiilor titlului executoriu reprezentat de decizia
nr. 519/19.03.2009 emisã de ANRP prin care aceastã instituþie a fost obligatã la plata sumei de
344.512,03 lei cu titlu de despãgubiri, din care suma de 137.804,81 lei reprezentând 40% din
compensaþia acordatã trebuia achitatã conform art. 38 alin. 5 lit. c din HGR nr. 753/1998, au
fost achitaþi de cãtre debitoare ºi încasaþi de creditori la data de 13.04.2007.
Deoarece creanþa împotriva debitoarei este certã, lichidã ºi exigibilã, faþã de împrejurarea
cã aceasta refuzã sã execute de bunãvoie obligaþia ce-i incumbã potrivit titlului executoriu mai
sus – menþionat s-a solicitat executarea silitã, prin înfiinþarea popririi definitive asupra sumelor
de bani datorate debitoarei de cãtre terþul poprit Trezoreria Bucureºti, pânã la concurenþa
sumei de 137.804,81 lei menþionatã în titlul executoriu, actualizatã cu indicele de inflaþie ºi a
cheltuielilor de executare silitã.
În motivarea cererii s-a arãtat cã, prin Hotãrârea nr. 3693/07.07.2008 a Comisiei Municipiului Bucureºti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 s-au stabilit despãgubirile cuvenite creditoarelor
de pe urma defunctului DD, pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, în total de
344.512,03 lei. Dupã aproape 2 ani de zile, ANRP - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998
a emis decizia nr. 519/19.03.2009, prin care a validat Hotãrârea nr. 3693/07.07.2008, emisã
de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 din cadrul Instituþiei Prefectului Municipiului
Bucureºti ºi a dispus plata de compensaþii în cuantum de 344.512,03 lei cãtre creditoare.
Decizia nr. 519/19.03.2009 a fost comunicatã creditoarelor, iar la data de 31.03.2010
acestea au formulat cerere pentru plata sumei de 137.804,81 lei reprezentând 40% din
compensaþia acordatã, pânã la data promovãrii cererii de executare silitã, aceastã sumã nefiind
achitatã.

Cererea de încuviinþare a executãrii silite a fost înaintatã Judecãtoriei Bucureºti, unde a
fost înregistratã sub nr. 16496/300/2010. Prin încheierea din 22.06.2010 instanþa a admis cererea
formulatã de creditoare ºi a dispus încuviinþarea executãrii silite a debitoarei ANRP prin poprire
asupra conturilor deschise la terþul poprit Trezoreria Bucureºti, pânã la concurenþa sumelor din
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titlu executoriu ºi a cheltuielilor de executare. Pentru a dispune astfel instanþa a reþinut ca fiind
îndeplinite cerinþele impuse de art. 372 ºi art. 371 ind. 1 cod procedurã civilã, prin raportare la
dispoziþiile Legii nr. 9/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, decizia emisã de ANRP
fiind un act administrativ, executoriu de drept.
* * *
Potrivit art. 97 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor ºi procurorilor,
republicatã, orice persoanã poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii în legãturã cu
activitatea sau conduita necorespunzãtoare a judecãtorilor sau procurorilor, încãlcarea
obligaþiilor profesionale în raporturile cu justiþiabilii ori sãvârºirea de cãtre aceºtia a unor abateri
disciplinare. Exercitarea acestui drept nu poate însã pune în discuþie soluþiile pronunþate prin
hotãrârile judecãtoreºti, care sunt supuse cãilor legale de atac.
Conform dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã,
republicatã ºi modificatã, hotãrârile judecãtoreºti pot fi desfiinþate sau modificate numai în cãile
de atac prevãzute de lege ºi exercitate conform dispoziþiilor legale, iar în conditiile art. 46 alin. 2
teza finalã din aceiaºi lege, verificãrile privind respectarea obligaþiilor statutare ºi a
regulamentelor de cãtre judecãtori trebuie sã respecte principiile independenþei judecãtorilor
ºi supunerii lor numai legii, precum ºi autoritatea de lucru judecat.
Constituþia României, republicatã, prin art. 124 al. 3 ºi Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecãtorilor ºi procurorilor, republicatã ºi modificatã, prin art. 2 al. 3, dispun cã judecãtorii
sunt independenþi ºi se supun numai legii.
De asemenea, potrivit prevederilor art. 126 din Constituþia României, republicatã ºi art. 1
din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã ºi modificatã, justiþia se
realizeazã prin Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ºi prin celelalte instanþe judecãtoreºti stabilite
de lege, Consiliul Superior al Magistraturii nu este abilitat prin lege sã exercite controlul judiciar
asupra hotãrârilor judecãtoreºti.
Verificarea respectãrii dispoziþiilor legale la pronunþarea încheierilor de încuviinþare
executare anterior prezentate presupune analizarea modului de interpretare ºi aplicare a
dispoziþiilor legale incidente în materie la situaþia de fapt din fiecare cauzã ºi aprecierea asupra
corectitudinii raþionamentului logico juridic urmat de instanþã, atribute specifice controlului
judiciar exercitat prin intermediul cãilor de atac prevãzute de lege. Toate acestea sunt chestiuni
de judecatã, fiind rezultatul unui proces de interpretare sistematicã a dispoziþiilor legale incidente
ºi, în consecinþã, constituie atributul esenþial al activitãþii de judecatã, ce nu poate face obiectul
unei cenzuri administrative realizatã în cadrul verificãrilor efectuate de Inspecþia Judiciarã.
Chiar dacã în cazul încheierii prin care s-a încuviinþat executarea silitã nu este prevãzutã
posibilitatea exercitãrii unei cãi de atac (art. 373 ind. 1 alin. 2 cod procedurã civilã), aspectele
privind legalitatea încuviinþãrii silite pot fi verificate în cadrul contestaþiei la executare (potrivit
art. 399 cod procedurã civilã „împotriva executãrii silite, precum ºi împotriva oricãrui act de
executare se poate face contestaþie de cãtre cei interesaþi sau vãtãmaþi prin executare (...)
Nerespectarea dispoziþiilor privitoare la executarea silitã însãºi sau la efectuarea oricãrui act
de executare atrage sancþiunea anulãrii actului nelegal”), existând astfel o cale legalã prin care
se poate exercita controlul judiciar asupra procedurii încuviinþãrii silite.
Reþinerea indiciilor cu privire la abaterea disciplinarã prevãzutã de art. 99 lit. h din Legea
nr. 303/2004 modificatã - exercitarea funcþiei, inclusiv nerespectarea normelor de procedurã,
cu rea-credinþã sau din gravã neglijenþã, dacã fapta nu constituie infracþiune – este condiþionatã
de modul în care trebuie definitã noþiunea de gravã neglijenþã. Legea nu conþine o astfel de
definiþie însã, la conturarea noþiunii de gravã neglijenþã trebuie avute în vedere normele
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constituþionale prevãzute la art. 124 alin. 3, anterior citate, conform cãrora judecãtorii sunt
independenþi ºi se supun numai legii. Aceasta înseamnã cã, în interesul respingerii influenþelor
nepermise, hotãrârile judecãtoreºti sunt, ca principiu, scoase de sub imperiul unei autoritãþi de
supraveghere.
Împrejurarea cã situaþia de fapt ºi cea de drept pot fi interpretate uneori în moduri diferite
ºi pot fi susþinute cu argumente este de esenþa jurisdicþiei. Prin urmare, în mãsura în care este
vorba despre esenþa activitãþii de judecatã, mãsurile de supraveghere pot fi considerate admisibile
în mod excepþional, numai dacã este vorba de o greºealã evidentã, neîndoielnicã, cãreia îi
lipseºte chiar ºi cea mai slabã justificare.
În cauzele verificate instanþele învestite cu soluþionarea acestora au interpretat dispoziþiile
procedurale referitoare la executarea silitã ºi cele din legile speciale aplicabile în respectivele
speþe, concluzionând cã executarea poate fi încuviinþatã în temeiul titlurilor invocate de creditori,
fãrã a fi necesarã învestirea cu formulã executorie a acestora ºi cã titlurile puse în executare
constatã creanþe ce sunt certe, lichide ºi exigibile. Nu se poate reþine cã, prin soluþiile pronunþate
judecãtorii au nesocoti anumite dispoziþii legale, ci au realizat o interpretare a normelor legale
incidente ºi aplicabile situaþiei de fapt dedusã judecãþii, aspect ce constituie un atribut esenþial
al activitãþii de judecatã propriu zise.
Se impune ºi precizarea cã la nivelul Judecãtoriei Bucureºti au existat soluþii de practicã
neunitarã în materia încuviinþãrii executãrii silite, când aceasta se realizeazã în baza deciziilor
emise de cãtre ANRP în baza Legii nr. 9/1998 sau a Legii nr. 290/2003, ori a hotãrârilor emise
de Comisiile de aplicare a celor douã acte normative.
Acestea au fost discutate în cadrul ºedinþelor lunare de analizã a soluþiilor ce au generat
practicã neunitarã, conturându-se trei puncte de vedere, pe care le expunem în continuare:
a. Executarea silitã în baza deciziilor emise de ANRP în baza Legii nr. 9/1998 sau a Legii
nr. 290/2003, ori a hotãrârilor emise de Comisiile de aplicare a celor douã acte normative nu
poate fi încuviinþatã. Decizia ºi ordinul nu sunt titluri executorii în lipsa unor prevederi exprese
în Legea nr. 9/1998, legea nr. 290/2003 sau Legea nr. 274/2005.
b. Decizia este titlu executoriu întrucât este un act administrativ, iar Legea nr. 554/2004
prevede cã dispoziþiile actului administrativ sunt executorii;
c. Încuviinþarea executãrii silite va fi dispusã întrucât ANRP s-a obligat prin decizia emisã,
sã plãteascã despãgubiri ºi ar fi abuziv sã se pretindã titularului dreptului recunoscut prin
decizie sã urmeze o procedurã judiciarã pentru valorificarea aceluiaºi drept.

Aceste aspecte au fost discutate ºi în cadrul întâlnirii trimestriale a judecãtorilor Curþii de
Apel Bucureºti, când au fost analizate problemele de drept ce au generat practicã neunitarã pe
trimestrul II 2010 (lunile aprilie ºi mai), opinia majoritarã exprimatã fiind aceea cã încuviinþarea
executãrii se poate dispune în condiþiile expuse la punctele b ºi c (fãrã a fi necesarã învestirea
cu formulã executorie a titlurilor invocate de creditori).

Se poate concluziona astfel cã instanþele de judecatã nu au manifestat rea-credinþã sau
gravã neglijenþã la momentul la care au soluþionat cauzele menþionate în sesizarea ANRP,
realizând o anumitã interpretare a dispoziþiilor legale incidente în respectivele cauze, în acord
cu opinia majoritarã exprimatã de judecãtorii Curþii de Apel Bucureºti cu privire la aceleaºi
probleme de drept.
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Soluþiile pronunþate de judecãtoriile din raza curþilor de apel din þarã ºi
opiniile exprimate de judecãtori cu privire la încuviinþarea executãrii silite, când
aceasta se realizeazã în baza deciziilor emise de cãtre Autoritatea naþionalã
pentru restituirea proprietãþilor în baza Legii nr. 9/1998 sau a Legii nr. 290/2003,
ori a hotãrârilor emise de Comisiile de aplicare a celor douã acte normative.
Pentru identificarea ºi a altor soluþii de practicã neunitarã în materie ºi conturarea opiniei
majoritare s-au solicitat tuturor curþilor de apel sã comunice dacã la nivelul judecãtoriilor din
raza acestora s-au înregistrat cereri de încuviinþare executare silitã în care s-a invocat drept
titlu decizia emisã de cãtre ANRP în baza Legii nr. 9/1998 sau a Legii nr. 290/2003, ori a
hotãrârea emisã de Comisiile de aplicare a celor douã acte normative, care este practica
instanþelor cu privire la aceste cereri, dacã s-au constatat soluþii de practicã neunitarã, dacã
acestea au fost discutate în cadrul întâlnirilor lunare organizate la judecãtorii, în care sunt
discutate problemele de drept care au condus la pronunþarea unor soluþii diferite, sau în cadrul
întâlnirilor trimestriale organizate de Curtea de Apel, în condiþiile art. 26 ind. 1 alin. 3 din
Regulamentul de Ordine Interioarã al Instanþelor de Judecatã.
În situaþia în care judecãtoriile din raza curþilor de apel nu au fost sesizate cu astfel de
cereri s-a solicitat comunicarea punctului de vedere al judecãtorilor din cadrul acestor instanþe
cu privire la aspectele anterior menþionate.
Din cuprinsul relaþiilor astfel comunicate rezultã cã doar la nivelul judecãtoriilor din cadrul
Curþii de Apel Bucureºti au fost înregistrate astfel de cereri de încuviinþare a executãrii silite,
nefiind înregistrate cereri similare ºi la alte instanþe din þarã. Pe cale de consecinþã nu au existat
soluþii de practicã neunitarã ºi nu s-a impus discutarea acestor aspecte în cadrul ºedinþelor de
practicã neunitarã.
Opinia majoritarã exprimatã pe aspectele de drept analizate a fost în sensul cã decizia
emisã de cãtre Autoritatea naþionalã pentru restituirea proprietãþilor în baza Legii nr. 9/1998
sau a Legii nr. 290/2003, ori a hotãrârea emisã de Comisiile de aplicare a celor douã acte
normative sunt titluri executorii întrucât sunt acte administrative, iar Legea nr. 554/2004 prevede
cã dispoziþiile actului administrativ sunt executorii. S-a mai arãtat cã nu este oportun sã se
pretindã titularului dreptului recunoscut prin decizie sã urmeze procedura judiciarã pentru
valorificarea aceluiaºi drept. ªi-au exprimat opinia în acest sens judecãtorii instanþelor din raza
Curþii de Apel Braºov, Suceava, Cluj, Oradea, Ploieºti, Timiºoara, Iaºi ºi o parte din judecãtorii
instanþelor din raza Curþii de Apel Alba Iulia, Craiova, Bacãu, Piteºti, Constanþa, Galaþi (Tribunalul
Brãila).
S-a mai arãtat în susþinerea acestei opinii de cãtre judecãtorii instanþelor din circumscripþia
Curþii de Apel Craiova cã, prin aceste acte, recunoscându-se dreptul petenþilor la despãgubiri,
în lumina jurisprudenþei Curþii Europene a Drepturilor Omului, aceºtia au un „bun” în sensul
art. 1 din Protocolul nr. 1 adiþional la Convenþie ºi, a li se pretinde sã urmeze o nouã procedurã
judiciarã pentru valorificarea aceluiaºi drept constituie o sarcinã excesivã impusã titularilor
dreptului de proprietate ºi, implicit, o încãlcare a dreptului de acces la justiþie, garantat de art.
6 paragraful nr. 1 din Convenþie.
Judecãtorii Secþiei civile a Judecãtoriei Braºov au arãtat cã, în lipsa unei prevederi exprese
a celor douã legi (Legea nr. 9/1998 ºi Legea nr. 290/2003) cu privire la caracterul de titlu
executoriu al deciziilor ºi hotãrârilor emise în aplicarea acestora se aplicã regula generalã,
respectiv cea potrivit cãreia actul administrativ este executoriu.
În afarã de argumentele anterior expuse, la nivelul Tribunalului Covasna s-a exprimat ºi
opinia potrivit cãreia în cazul unei legi reparatorii nu ar trebui sã se punã problema executãrii
silite. De esenþa unei legi reparatorii este executarea de bunã voie ºi obligaþia angajatã de

Raportul nr. 1567/IJ/1212/SIJ/2010 al Inspecþiei Judiciare

81

instituþia implicatã de a acorda reparaþia, trimiterile la procedura de drept comun nefiind necesare
în prezenþa unor dispoziþii speciale. Tot de esenþa legii reparatorii este ca beneficiarul reparaþiei
sã fie scutit de a efectua o procedurã judiciarã pentru a obþine reparaþia.
S-a arãtat de cãtre magistraþii din raza Curþii de Apel Cluj cã, potrivit art. 24 alin. 1 din
Legea nr. 554/2004, sub sancþiunea prevãzutã de alineatul 2 al aceluiaºi articol, „dacã în urma
admiterii acþiunii autoritatea publicã este obligatã sã încheie, sã înlocuiascã sau sã modifice
actul administrativ, sã elibereze un înscris sau sã efectueze anumite operaþiuni administrative,
executarea hotãrârii definitive ºi irevocabile se face în termenul prevãzut în cuprinsul acesteia,
iar în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 zile de la data rãmânerii irevocabile a hotãrârii.”
Rezultã cã obligaþia organului administrativ de a pune în executare este una legalã ºi, în acelaºi
timp condiþionatã ºi temporal (30 zile de la data rãmânerii irevocabile). Existenþa acestui termen
legal exclude atât procedura învestirii cu formulã executorie, cât ºi a încuviinþãrii executãrii
silite, pentru acele dispoziþii din hotãrâre care privesc obligaþia de încheiere, de înlocuire sau
de modificare a unui act administrativ.
În acelaºi timp, deciziile în speþã, fiind acte administrative, aparþine instituþiei publice
emitente obligaþia de a crea condiþiile punerii lor în execuþie, fãrã a mai fi necesarã intervenirea
instanþelor judecãtoreºti. Chiar în lipsa unei dispoziþii legale explicite, deciziile au caracter
executoriu, impunând obligaþia pentru emitenþi de a le pune în executare. De altfel, în art. 8
alin. 2 din Legea nr. 9/1998 sunt descrise modalitãþi de punere în executare a hotãrârilor de
acordare a compensaþiilor, modalitate ce exclude o procedurã de încuviinþare a executãrii
silite. Dispoziþii similare sunt cuprinse ºi la art. 10 alin. 2 din Legea nr. 290/2003.
În cadrul Curþii de Apel Bacãu, magistraþii din raza Tribunalului Neamþ au exprimat o
opinie similarã, în sensul cã nu se impune vreo obligaþie în legãturã cu învestirea deciziei cu
formulã executorie ºi nici nu este necesarã îndeplinirea vreunei proceduri jurisdicþionale în
cadrul cãreia instanþa de judecatã sã statueze asupra caracterului executoriu al sumelor. Plata
despãgubirilor se face ope legis, în mod direct în temeiul deciziei Autoritãþii pentru restituirea
proprietãþilor, act administrativ executoriu.
S-a exprimat ºi un al doilea punct de vedere (minoritar) în sensul cã executarea silitã în
baza deciziilor emise de Autoritatea naþionalã pentru restituirea proprietãþilor în baza Legii nr.
9/1998 sau a Legii nr. 290/2003, ori a hotãrârilor emise de Comisiile de aplicare a celor douã
acte normative nu sunt titluri executorii în lipsa unor prevederi exprese în acest sens în cuprinsul
legii nr. 9/1998, a Legii nr. 290/2003 sau a Legii nr. 274/2005. În acest sens au opinat magistraþii
din cadrul Judecãtoriei Sibiu, Avrig, Agnita, Sãliºte, Bacãu, Tulcea ºi o parte din judecãtorii
instanþelor din circumscripþia Curþii de Apel Craiova
Magistraþii Judecãtoriei Oneºti s-au exprimat în sensul cã încuviinþarea executãrii silite se
poate face în baza deciziei emise de Autoritatea naþionalã pentru restituirea proprietãþilor; în
mãsura în care aceasta nu a fost contestatã aceasta devine titlu, care poate fi învestit cu formulã
executorie ºi ulterior poate face obiectul unei cereri de încuviinþare a executãrii silite.
La nivelul Judecãtoriei Mãcin s-a exprimat opinia cã, pentru a se trece la executarea silitã,
partea interesatã va trebui sã se adreseze instanþei de judecatã pentru valorificarea dreptului
sãu pe calea contenciosului administrativ, iar în baza hotãrârii judecãtoreºti pronunþatã în
cauza respectivã se va putea trece la executarea silitã.
La nivelul Curþii de Apel Galaþi – Tribunalele Galaþi ºi Vrancea – s-a exprimat opinia în
sensul cã actele emise de Autoritatea naþionalã pentru restituirea proprietãþilor sunt acte
administrative, dar legile speciale nu prevãd cã acestea pot fi învestite cu formulã executorie
pentru a fi puse în executare, nici cã li se recunoaºte acestora caracterul executoriu, pentru a
nu se mai impune învestirea cu formulã executorie. Rezultã cã nu se poate cere executarea
silitã direct în baza acestor acte ºi este necesarã urmarea unei proceduri judiciare, dar acestea
pot servi ca instrumente probatorii într-o acþiune pentru despãgubiri civile.
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S-a mai arãtat cã legea contenciosului administrativ nu prevede expres cã dispoziþiile actului
administrativ sunt executorii, deci premisa de la care se porneºte în susþinerea acestei opinii
sunt false. În cazul în care Autoritatea naþionalã pentru restituirea proprietãþilor refuzã efectuarea
plãþii, trebuie urmatã procedura prevãzutã pentru situaþia în care o autoritate refuzã executarea
actului administrativ, respectiv promovarea unei acþiuni în contencios administrativ care sã
urmãreascã obligarea autoritãþii sã efectueze plata.
De asemenea s-a apreciat cã opinia potrivit cãreia „încuviinþarea executãrii silite va fi
dispusã întrucât Autoritatea Naþionalã pentru restituirea Proprietãþilor s-a obligat prin decizia
emisã, sã plãteascã despãgubiri ºi ar fi abuziv sã se pretindã titularului dreptului recunoscut
prin decizie sã urmeze o procedurã judiciarã pentru valorificarea aceluiaºi drept” nu poate fi
primitã. Deºi se urmãreºte înlãturarea unei inechitãþi, prin aceastã opinie se adaugã la lege. Or,
judecãtorul se supune legii, nu o creeazã, acesta fiind atributul constituþional al altei autoritãþi.
Curtea de Apel Târgu Mureº, Tribunalul Vâlcea, Judecãtoria Constanþa, ºi Judecãtoria
Hârºova nu a exprimat un punct de vedere cu privire la aspectele anterior expuse.

Dispoziþiile legale aplicabile în materia încuviinþãrii executãrii silite,
când aceasta se realizeazã în baza deciziilor emise de cãtre Autoritatea Naþionalã
pentru Restituirea Proprietãþilor în baza Legii nr. 9/1998 sau a Legii nr. 290/
2003, ori a hotãrârilor emise de Comisiile de aplicare a celor douã acte normative
Conform art. 1 din Legea nr. 9/1998, modificatã, cetãþenii români prejudiciaþi în urma
aplicãrii Tratatului dintre România ºi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, denumit
în continuare tratat, au dreptul la compensaþiile stabilite potrivit prezentei legi, în mãsura în
care nu au primit anterior sau au primit numai parþial compensaþii ori despãgubiri pentru
bunurile imobile - construcþii ºi terenuri - pe care le aveau în proprietate în judeþele Durostor
ºi Caliacra, cedate Bulgariei, pentru recoltele neculese de porumb, bumbac ºi floarea-soarelui,
precum ºi pentru plantaþii de pomi fructiferi ºi/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiþi. De
prevederile alin. (1) beneficiazã ºi cetãþenii români, moºtenitori legali ai foºtilor proprietari.
Beneficiazã de prevederile alin. (1) ºi cetãþenii români prejudiciaþi în urma imigrãrii facultative
sau obligatorii prevãzute la art. III din tratat, din alte judeþe ale Bulgariei decât judeþele cedate,
Durostor ºi Caliacra.
În termen de 18 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi (art. 4), persoanele
îndreptãþite la compensaþii, foºtii proprietari sau moºtenitorii acestora, vor depune în acest
sens cereri însoþite de acte doveditoare la comisia judeþeanã sau a municipiului Bucureºti
pentru aplicarea legii.
Potrivit art. 7 comisiile judeþene ºi a municipiului Bucureºti primesc, verificã ºi rezolvã
cererile de acordare a compensaþiilor. Hotãrârile privind acordarea compensaþiilor se dau în
termen de cel mult 6 luni de la primirea cererilor. Hotãrârile se adoptã cu majoritatea voturilor
membrilor comisiei ºi se comunicã comisiei centrale, spre validare, precum ºi solicitantului.
În termen de 15 zile de la comunicare, solicitantul nemulþumit de hotãrârea comisiei poate
face contestaþie la comisia centralã. În termen de cel mult 60 de zile, comisia centralã va
analiza contestaþiile ºi va valida sau va invalida mãsurile stabilite de comisiile judeþene ºi a
municipiului Bucureºti, admiþând sau respingând, dupã caz, contestaþiile ce i-au fost adresate.
Hotãrârea comisiei centrale se comunicã solicitanþilor ºi direcþiilor generale ale finanþelor
publice. Hotãrârile comisiei centrale sunt supuse controlului judecãtoresc, putând fi atacate,
în termen de 30 de zile de la comunicare, la secþia de contencios administrativ a tribunalului
în raza cãruia domiciliazã solicitantul. Hotãrârile pronunþate de tribunal sunt supuse recursului.
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Compensaþiile acordate cetãþenilor români îndreptãþiþi se suportã din bugetul de stat (art. 8),
în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaþie, iar plãþile cãtre persoanele fizice se
asigurã de cãtre direcþiile generale ale finanþelor publice în raza cãrora îºi au domiciliul
beneficiarii. În termen de 60 de zile de la împlinirea termenului prevãzut la art. 4 alin. (1), în
funcþie de volumul compensaþiilor ce urmeazã sã se acorde, prin hotãrâre a Guvernului se va
stabili modalitatea de eºalonare a acordãrii compensaþiilor. În cazul în care compensaþiile se
plãtesc în anul în care au fost stabilite, acestea se acordã la nivelul la care au fost validate de
comisia centralã, iar în situaþia în care se achitã în anul urmãtor, direcþiile generale ale finanþelor
publice le actualizeazã în raport cu indicele de creºtere a preþurilor de consum din ultima lunã
pentru care a fost publicat de cãtre Institutul Naþional de Statisticã înaintea plãþii, faþã de luna
decembrie a anului anterior. Eºalonarea plãþilor nu poate depãºi 2 ani consecutivi.
Prin HGR nr. 753/26.10.1998 au fost aprobate Normele metodologice pentru aplicarea
Legii nr. 9/1998, hotãrârea fiind modificatã succesiv, ultima modificare fiind adoptatã prin
HGR nr. 1277/2007, prin care s-a dispus ºi republicarea HGR nr. 753/26.10.1998 ºi o nouã
numerotare a textelor.
Potrivit art. 33 din HGR nr. 753/26.10.1998 modificatã, în judeþe ºi în municipiul Bucureºti
se constituie, în cadrul prefecturilor, comisii pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, în componenþa
prevãzutã la art. 6 din lege, având sediul la prefecturile judeþelor ºi la Prefectura Municipiului
Bucureºti, sub preºedinþia prefecþilor respectivi.
Conform art. 35 Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 funcþioneazã în cadrul Autoritãþii
Naþionale pentru Restituirea Proprietãþilor, organ de specialitate al administraþiei publice centrale,
cu personalitate juridicã. Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 este coordonat de un
vicepreºedinte al Autoritãþii Naþionale pentru Restituirea Proprietãþilor, cu rang de subsecretar
de stat, numit prin decizie a primului-ministru, care organizeazã, conduce ºi rãspunde de
activitatea acestui serviciu, denumit în continuare vicepreºedinte. În exercitarea atribuþiilor ce
îi revin, vicepreºedintele emite decizii ºi ordine. Vicepreºedintele dispune prin decizie plata
despãgubirilor, iar prin decizie motivatã, invalidarea hotãrârilor de acordare a despãgubirilor
sau rectificarea acestora; acesta dispune prin decizie motivatã admiterea sau respingerea
contestaþiilor împotriva hotãrârilor comisiilor judeþene ºi a municipiului Bucureºti.
Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 analizeazã hotãrârile primite de la comisiile
judeþene ºi a municipiului Bucureºti (art. 35 ind. 1) ºi, în cazul hotãrârilor care întrunesc condiþiile
cerute de lege, propune vicepreºedintelui plata despãgubirilor acordate în conformitate cu
Legea nr. 9/1998, iar în cazul hotãrârilor care nu întrunesc condiþiile cerute de lege, propune
invalidarea sau rectificarea acestora; de asemenea, analizeazã contestaþiile primite de la
solicitanþi împotriva hotãrârilor comisiilor judeþene ºi a municipiului Bucureºti ºi propune
vicepreºedintelui admiterea sau respingerea contestaþiilor prin decizie motivatã.
Potrivit art. 35 ind. 2 propunerile de invalidare, precum ºi propunerile de platã, cu ori fãrã
rectificarea hotãrârii comisiei judeþene sau a municipiului Bucureºti, se transmit vicepreºedintelui
însoþite de avizul consultativ al Asociaþiei Române a Victimelor Represiunilor Staliniste - Secþia
Cadrilater. Pe baza propunerii Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, vicepreºedintele
dispune, prin decizie, plata despãgubirilor, iar prin decizie motivatã, invalidarea hotãrârii sau
rectificarea acesteia. Deciziile se comunicã petenþilor ºi comisiilor judeþene sau a municipiului
Bucureºti ºi pot fi atacate în termen de 30 de zile la secþia de contencios administrativ a
tribunalului în raza cãruia domiciliazã petentul.
Prin decizie de platã i se solicitã beneficiarului ca, dupã expirarea termenului de 30 de
zile, sã comunice Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 numãrul de cont ºi banca la
care doreºte sã i se efectueze plata. În cazul în care existã mai mulþi beneficiari sau moºtenitori,
aceºtia transmit, în original, procura notarialã prin care împuternicesc pe unul dintre ei sã
primeascã plata, împreunã cu numãrul de cont al acestuia, certificatul de moºtenitor sau orice
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alt act prin care beneficiarii îºi partajeazã de comun acord cuantumul despãgubirilor, împreunã
cu numãrul de cont al fiecãrui moºtenitor. Comunicarea datelor prevãzute la alin. (8) înainte
de împlinirea termenului de 30 de zile are semnificaþia renunþãrii la dreptul de a formula
contestaþie.
Conform art. 38 din HGR nr. 753/26.10.1998 modificatã, plata despãgubirilor solicitate în
baza Legii nr. 9/1998 se face de cãtre Autoritatea naþionalã pentru restituirea proprietãþilor,
prin Direcþia economicã. Solicitarea plãþii se face pe bazã de cerere scrisã, adresatã cãtre
Autoritatea Naþionalã pentru Restituirea Proprietãþilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/
1998, sau din oficiu, dacã actele necesare plãþii se aflã deja la dispoziþia Autoritãþii. Cererea
trebuie sã fie însoþitã de decizia de platã sau de hotãrârea judecãtoreascã definitivã ºi irevocabilã,
învestitã cu formulã executorie, dupã caz, precum ºi de o copie a actului de identitate ºi de
dovada deschiderii unui cont la o bancã comercialã; dovada se face prin documentul ºtampilat
emis de bancã la deschiderea contului, cu specificarea codului IBAN ºi a sucursalei de bancã.
La propunerea Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, vicepreºedintele dispune plata
despãgubirilor pe baza documentelor prezentate, prin Direcþia economicã din cadrul Autoritãþii
Naþionale pentru Restituirea Proprietãþilor.
Compensaþiile bãneºti stabilite prin decizie de platã se achitã beneficiarilor, în limita sumelor
aprobate anual cu aceastã destinaþie în bugetul de stat, astfel: a) integral, dacã cuantumul
acestora nu depãºeºte 50.000 lei; b) eºalonat în douã tranºe, pe parcursul a 2 ani consecutivi,
astfel: 60% în primul an ºi 40% în anul urmãtor, dacã cuantumul despãgubirilor se încadreazã
între 50.001 lei ºi 100.000 lei; c) eºalonat în douã tranºe, pe parcursul a 2 ani consecutivi,
astfel: 40% în primul an ºi 60% în anul urmãtor, dacã cuantumul compensaþiilor depãºeºte
100.001 lei.
Suma achitatã beneficiarilor în cea de-a doua tranºã se actualizeazã, potrivit prevederilor
art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 286/2004 privind unele mãsuri referitoare la funcþionarea
Comisiei centrale ºi a comisiilor judeþene ºi a municipiului Bucureºti pentru aplicarea
dispoziþiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaþii cetãþenilor români pentru bunurile
trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicãrii Tratatului dintre România ºi Bulgaria,
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, în raport cu indicele de creºtere a preþurilor de consum
din ultima lunã pentru care acest indice a fost publicat de Institutul Naþional de Statisticã, faþã
de luna decembrie a anului anterior.
Se impune ºi precizarea cã, prin HGR nr. 1643/07.10.2004 a fost au fost aprobate Normele
metodologice pentru aplicarea Ordonanþei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor
mãsuri financiare, referitoare la mãsuri de finalizare a aplicãrii Legii nr. 9/1998. Prin acest act
normativ s-a dispus constituirea Departamentul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 structurã fãrã
personalitate juridicã în cadrul Cancelariei Primului Ministru. Departamentul analiza hotãrârile
primite de la comisiile judeþene ºi a municipiului Bucureºti ºi solicita avizul consultativ al
Asociaþiei Române a Victimelor Represiunilor Staliniste - Secþia Cadrilater; înainta propunerile
de validare/invalidare a hotãrârilor comisiilor judeþene ºi a municipiului Bucureºti, în termenul
stabilit de lege, cãtre ºeful Cancelariei Primului Ministru, care dispunea prin ordin; analiza
contestaþiile primite de la solicitanþi împotriva hotãrârilor comisiilor judeþene ºi a municipiului
Bucureºti. În baza ordinului de validare sau în baza hotãrârii judecãtoreºti definitive (art. 9),
Direcþia generalã economicã din cadrul Cancelariei Primului Ministru efectua de îndatã plata
compensaþiilor bãneºti.
HGR nr. 1643/07.10.2004 a fost abrogatã prin HGR nr. 1277/17.10.2007, prin care s-a
dispus constituirea Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, care funcþioneazã în cadrul
Autoritãþii Naþionale pentru Restituirea Proprietãþilor, ce a preluat atribuþiile Departamentul
pentru aplicarea Legii nr. 9/1998.
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* * *
Conform art. 1 din Legea nr. 290/27.06.2003 cetãþenii români, deposedaþi ca urmare a
pãrãsirii forþate a Basarabiei, Bucovinei de Nord ºi a Þinutului Herþa, precum ºi ca urmare a
celui de al Doilea Rãzboi Mondial ºi a aplicãrii Tratatului de Pace între România ºi Puterile
Aliate ºi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, au dreptul la despãgubiri sau compensaþii
pentru bunurile imobile avute în proprietatea lor în aceste teritorii, precum ºi pentru recolta
neculeasã din anul pãrãsirii forþate a bunurilor, în condiþiile acestei legi.
Comisiile judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003
primesc, verificã ºi rezolvã cererile de atribuire în naturã ori pentru acordare de despãgubiri
sau compensaþii, dupã caz (art. 8). Hotãrârile privind recunoaºterea drepturilor, acordarea
despãgubirilor sau/ºi a compensaþiilor se dau în termen de cel mult 6 luni de la înregistrarea
cererilor. Hotãrârile se adoptã cu majoritatea voturilor membrilor comisiei ºi se comunicã
Autoritãþii Naþionale pentru Restituirea Proprietãþilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr.
290/2003, precum ºi solicitantului.
În termen de 15 zile de la comunicare, solicitantul nemulþumit de hotãrârea comisiei
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 poate face
contestaþie la Autoritatea Naþionalã pentru Restituirea Proprietãþilor - Serviciul pentru aplicarea
Legii nr. 290/2003. În termen de cel mult 60 de zile, Autoritatea Naþionalã pentru Restituirea
Proprietãþilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 va analiza contestaþiile ºi le va
aproba sau le va respinge prin decizie motivatã a vicepreºedintelui Autoritãþii Naþionale pentru
Restituirea Proprietãþilor care coordoneazã activitatea Serviciului pentru aplicarea Legii nr.
290/2003. Hotãrârea se comunicã comisiilor judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti,
pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 ºi solicitanþilor. Hotãrârile Autoritãþii Naþionale pentru
Restituirea Proprietãþilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 sunt supuse controlului
judecãtoresc, putând fi atacate în condiþiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificãrile ulterioare. Hotãrârile pronunþate de tribunal sunt supuse cãilor de atac prevãzute
de lege.
Potrivit art. 10 alin. 2 despãgubirile sau compensaþiile bãneºti vor fi acordate beneficiarilor
în termen de un an de la comunicarea hotãrârii comisiei judeþene ori a municipiului Bucureºti,
dupã caz, sau a hotãrârii prevãzute la art. 8 alin. (4) sau (6), respectiv la art. 9; plata lor se poate
face ºi în rate, în maximum 2 ani, în funcþie de disponibilitãþile bãneºti ale direcþiilor prevãzute
la art. 11 alin. (1). Plata despãgubirilor se dispune (art. 11) de cãtre Autoritatea Naþionalã
pentru Restituirea Proprietãþilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003.
* * *

Potrivit art. 372 cod procedurã civilã executarea silitã se va efectua numai în temeiul
unei hotãrâri judecãtoreºti ori al unui alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

Hotãrârile judecãtoreºti ºi celelalte titluri executorii se executã (art. 373 din acelaºi act
normativ) de executorul judecãtoresc din circumscripþia judecãtoriei în care urmeazã sã se
efectueze executarea ori, în cazul urmãririi bunurilor, de cãtre executorul judecãtoresc din
circumscripþia judecãtoriei în care se aflã acestea. Dacã bunurile urmãribile se aflã în
circumscripþiile mai multor judecãtorii, este competent oricare dintre executorii judecãtoreºti
care funcþioneazã pe lângã acestea. Instanþa de executare este judecãtoria în circumscripþia
cãreia se va face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.
Conform art. 373 ind. 1 cererea de executare silitã, însoþitã de titlul executoriu, se depune
la executorul judecãtoresc, dacã legea nu prevede altfel. Acesta, de îndatã, va solicita instanþei
de executare încuviinþarea executãrii silite, înaintându-i în copie cererea de executare ºi titlul
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respectiv. Asupra cererii de încuviinþare, preºedintele instanþei de executare se pronunþã prin
încheiere datã în camera de consiliu, fãrã citarea pãrþilor. Încheierea de încuviinþare a cererii
de executare silitã nu este supusã niciunei cãi de atac. Încheierea prin care se respinge cererea
de încuviinþare a executãrii silite poate fi atacatã cu recurs numai de cãtre creditor, în termen
de 5 zile de la comunicare.

Hotãrârea judecãtoreascã sau alt titlu se executã (art. 374) numai dacã este învestit cu
formula executorie prevãzutã de art. 269 alin. (1), afarã de încheierile executorii, de hotãrârile
executorii provizoriu ºi de alte hotãrâri sau înscrisuri prevãzute de lege, care se executã fãrã
formula executorie.
Potrivit art. Art. 374 ind. 1 înscrisurile cãrora legea le recunoaºte caracterul de titlu
executoriu sunt puse în executare fãrã învestirea cu formula executorie. Se învestesc cu formula

executorie prevãzutã de art. 269 alin. (1) hotãrârile care au rãmas definitive ori au devenit
irevocabile, precum ºi orice alte hotãrâri sau înscrisuri, pentru ca acestea sã devinã executorii,
în cazurile anume prevãzute de lege (art. 376).
* * *

Având în vedere cã au fost exprimate de cãtre judecãtorii din cadrul curþilor de apel opinii
diferite cu privire la interpretarea dispoziþiilor legale anterior evocate, apreciem cã aceste aspecte
se impun a fi discutate în cadrul întâlnirilor de învãþãmânt profesional ale judecãtorilor de la
instanþele din þarã, pentru a se identifica ºi adopta soluþii unitare.
În ceea ce priveºte unificarea practicii judiciare la nivelul instanþelor judecãtoreºti, potrivit
normelor fundamentale înscrise în art. 126 din Constituþia României, competenþa exclusivã în
asigurarea interpretãrii ºi aplicãrii unitare a legii de cãtre celelalte instanþe judecãtoreºti aparþine
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, aceleaºi atribuþii exclusive fiind reglementate ºi în cuprinsul
art. 18 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã.
Totodatã, potrivit dispoziþiilor art. 329 alin. 1 Cod de procedurã civilã, Procurorul general
al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, din oficiu sau la cererea ministrului
justiþiei, precum ºi colegiile de conducere ale curþilor de apel au dreptul sã cearã instanþei
supreme sã se pronunþe asupra chestiunilor de drept care au fost soluþionate în mod diferit de
cãtre instanþele judecãtoreºti, pentru a se asigura interpretarea ºi aplicarea unitarã a legii pe
întreg teritoriul României, prin recurs în interesul legii.
În consecinþã, faþã de cele expuse,

❚ Propunem:
1. Înaintarea raportului Secþiei pentru judecãtori a Consiliului Superior al Magistraturii
pentru a dispune asupra celor constatate;
2. Comunicarea unui rãspuns ANRP în legãturã cu aspectele semnalate;
3. Transmiterea prezentului raport Comisiei pentru unificarea practicii judiciare din cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a se aprecia asupra oportunitãþii dezbaterii
problematicii semnalate în cadrul întâlnirilor periodice organizate cu preºedinþii de secþie de
la curþile de apel.
4. Comunicarea notei tuturor curþilor de apel, în vederea discutãrii problemelor de drept
supuse atenþiei, în cadrul ºedinþelor de învãþãmânt profesional.

VARIA
Recenzii

Argument
Revista Iustitia prin rubrica ce o deschide începând cu acest numãr îºi propune prezentarea
lucrãrilor ºtiinþifice, fie ele monografii, tratate ori cursuri universitare, publicate de autori ce-ºi
desfãºoarã activitatea cu precãdere în Craiova, fie ei avocaþi ori magistraþi, cadre universitare
sau consilieri juridici.
Demersul nostru se justificã prin dorinþa de a informa cititorii ºi de a contura existenþa la
nivel local unei constante activitãþi publicistice, dar ºi pentru a sublinia eforul acestora. Ne
rezumãm în acest numãr a face câteva recenzii la lucrãri publicate în anul 2010, urmând ca de
la numãrul 4/2011 sã prezentãm pe larg lucrãrile editate în fiecare trimestru.

Andreea-Livia Turculeanu, Compensaþia.
Reglementare.Doctrinã.Jurisprudenþã., Ed. C.H. Beck, Bucureºti, 2010
Lucrarea „Compensaþia.Reglementare.Doctrinã.Jurisprudenþã” este o necesarã contribuþie
la doctrina dreptului civil ºi comercial.
Studiul compensaþiei prezintã o deosebitã importanþã teoreticã ºi practicã, iar lucrarea de
faþã oferã o valoroasã interpretare ce fructificã reglementãrile relevante în materie.
Aparent, existenþa mecanismului compensatoriu pare necesarã, iar aplicarea clarã, însã
din punct de vedere juridic definirea naturii acestei instituþii prezintã mai multe dificultãþi pe
care autorarea reuºeºete sã le trateaze într-o manierã clarã ºi din perspectiva identificãrii unor
soluþii viabile.
Lucrarea este împãrþitã în cinci mari titluri: astfel, punctul de plecare îl constituie o introducere în studiul compensaþiei, pentru ca mai apoi, în al doilea titlu, sã fie analizatã compensaþia
în sistemul Codului civil român de la 1864, dar ºi în diferitele ramuri ale dreptului; de subliniat
aportul adus prin tratarea instituþiei compensaþiei în dreptul comparat, dar ºi preocuparea pentru
configurarea instituþiei în noua codificare, respectiv explicarea mecanismului compensatoriu
în Noul Cod civil.

Andreea Dragomir, Filosofia juridicã româneascã, Ed. Aius, Craiova, 2010
La Editura Aius a apãrut lucrarea „Filosofia juridicã româneascã’’, o antologie a filosofiei
dreptului în care autoarea face o scurtã prezentare a conceptului de drept pornind de la originea
acestuia, iar apoi continuã cu prezentarea principalelor pravile, dar ºi a influenþelor strãine ce
au marcat evoluþia dreptului românesc. Subliniem în acest sens contribuþia adusã de aceastã
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lucrare prin preluarea ºi prezentarea unor texte mai puþin cunoscute juriºtilor, cum ar fi, spre
exemplu, lucrãrile lui George Fotino, Andrei Rãdulescu, Ion Peretz, Petre Marcu-Balº.
Vom regãsi atât concepte filosofice, cât ºi doctrine juridice a ºase filosofi-juriºti, reprezentanþi
de seamã ai filosofiei juridice din România, aleºi nu numai din perioada modernã (Siminon
Bãrnuþiu ºi Alexandru Aman), cât ºi din perioada interbelicã (Mircea Djuvara, Eugeniu Sperantia,
Petre Pandrea, Mircea I. Manolescu).
Deºi în „avertismentul” introductiv Andreea Dragomir îºi precizeazã intenþia cu care a
pornit în elaborarea acestei lucrãri, respectiv cã nu a dorit realizarea unei istorii a filosofiei
dreptului românesc ab-ovo, ci mai degrabã un intinerar spiritual, o antologie, o privire de
ansamblu asupra gândirii juridice în þara noastrã, putem concluziona cã aceasta se constituie
într-un real instrument pus la îndemâna teoreticienilor, cât ºi a practicienilor, beneficiari în
acest fel a unei expuneri clare ºi de ansamblu a conceptului de drept vãzut de unii dintre cei
mai consacraþi filosofi-juriºti români.

Alexandru Mihnea Gãinã, Garanþiile reale mobiliare de executare
a obligaþiilor civile ºi comerciale, Ed. Universul Juridic, Bucureºti, 2010
Lucrarea „Garanþiile reale mobiliare de executare a obligaþiilor civile ºi comerciale” apãrutã
de Editura Universul Juridic subliniazã importanþa garanþiilor reale mobiliare, acestea având
un caracter de actualitate.
Deºi instituþia garanþiilor reale mobiliare a fost tratatã de autori consacraþi în domeniu,
opþiunea pentru un atare demers ºtiinþific îmbinã un interes teoretic, dar ºi unul practic, datoritã
absenþei unor lucrãri de specialitate ample care sã fi fost elaborate pânã în prezent ºi care sã
abordeze comparativ ºi în acelaºi timp unitar, garanþiile reale mobiliare în dreptul civil ºi în
dreptul comercial.
Meritul lucrãrii este acela de a asigura tratarea complexã, completã ºi actualizatã a majoritãþii
instituþiile conexe temei cercetate, autorul realizând un studiu comparativ, ce dobândeºte valenþe
pluridisciplinare. Lucrarea recenzatã nu se mãrgineºte la o simplã exegezã de texte sau la o
prezentare fadã de opinii, ci are menirea sã examineze aceste enunþuri ºi opinii, sã descifreze
ceea ce este specific influenþei active pe care aceste idei o exercitã asupra temei abordate ºi sã
desprindã, în perspectivã, cãile de perfecþionare a reglementãrilor existente.
Pornind de la analizarea ºi prezentarea formei clasice de garantare cu bunuri mobile, gajul
civil, trecând printr-o abordare comparativã, a formelor moderne de garantare cu bunuri mobile,
garanþiile reale mobiliare, autorul, în finalul lucrãrii, surprinde instituþia garanþiilor reale mobiliare
în cadrul raporturilor juridice nãscute în procedura de insolvenþã ºi în dreptul internaþional
privat.
Lucrarea este structuratã pe trei titluri, care, la rândul lor sunt alcãtuite din mai multe
capitole, secþiuni ºi subsecþiuni, în cuprinsul cãrora fiecare problemã abordatã este tratatã
distinct, dar luându-se în considerare legãturile existente între ele, ceea ce conferã întregii
lucrãri unitate ºi armonie.
Rubricã realizatã de Silvia Gãloi
Alexandru Aman, Logica judecãtoreascã

Recenzii

89

Semnalãm demersul Editurii Aius din Craiova de a edita prin grija d-lui profesor Adrian
Michiduþã lucrarea lui Alexandru Aman, Logica judecãtoreascã. Postfaþa este semnatã de d-na
Gabriela Braun.
Ediþia constituie o reproducere a lucrãrii juristului Alexandru Aman, publicatã în Tipografia
lui C.A. Rosetti, în 1851 la Bucureºti1.
Dupã Dimitrie Cantemir, Alexandru Aman este cel de-al doilea român care redacteazã o
lucrare proprie de Logicã, prin care fondeazã logica juridicã româneascã. Pentru prima datã
transliteratã din alfabetul chirilic, aceasta se adreseazã cercetãtorilor din domeniul logicii ºi în
special juriºtilor.
În cele ce urmeazã prezentãm parte din conþinutul acesteia, precum ºi o biografie a celui
ce a fost Alexandru Aman.

❚ I. Principiile argumentelor
Cea dintâi regulã a oricãrui argument este de a avea drept bazã un adevãr hotãrât sau cel
puþin sã nu fie contestat.
Mai înainte de a putea face argumente este neapãrat nevoie de a cunoaºte ceea ce logica
ºi oratoria numesc mijloace obiºnuite sau izvoare comune. Acestea sunt expresia recunoscutã
ºi încredinþatã de bunul sens obºtesc, sens ce s-a numit astfel fiindcã numai sub asemenea
condiþii s-a putut obºti la toate duhurile cele bune.
Sunt douã feluri de izvoare. Unele sunt intrinsece fiind cuprinse în subiectul care le trateazã;
iar altele extrinsece fiindcã sunt luate din afara subiectului, acestea fiind argumentele.

❚ II. Forma argumentelor ºi deosebitele lor feluri
1. Silogismele - Sunt raþionamente bazate pe o judecatã fãcutã mai înainte, în orice silogism
fiind o idee sau un termen major, care este atributul concluziei.
2. Inducþia - Numitã ºi enumeraþie, este o formã de argument care constã în a prezenta mai
multe propoziþii particulare de unde se poate trage o concluzie generalã.
3. Dilema - Este un argument compus din propoziþii deopotrivã hotãrâtoare împotriva
pãrþilor adverse. Astfel, dupã ce s-a împãrþit totul în pãrþi urmeazã a concluziona din tot ceea
ce s-a concluzionat la fiecare parte.
4. Entimemul - Este un silogism desãvârºit în spiritul aceluia care îl întrebuinþeazã, dar
nedesãvârºit în expresie pentru cã se suprimã una din propoziþii ca fiind cunoscutã, doveditã ºi
uºor de înþeles.
5. Exemplul - Este un argument prin care se aplicã la o împrejurare nouã o hotãrâre asupra
unei alte împrejurãri, dar prin analogie, asemãnarea de la mult la puþin, de la puþin la mult sau
de la egal la egal ºi de la identitate la raþiune.
6. Sofismul - Este raportul lucrurilor când se deosebesc ideile care urmeazã sã fie unite sau
cã împreunã cunoºtinþele ce ar trebui sã fie despãrþite, când i se atribuie unui lucru o calitate
ca fiind esenþialã de vreme ce nu este decât accidentalã când nimeni nu înþelege starea chestiunii
sau în sfârºit când ia drept principiu o propoziþie îndoielnicã ce nu coincide cu aceea ce se
vrea a demonstra.
7. Paradoxul - Este o propoziþie împotriva unei pãreri generale, ea este contradictorie sau
falsã în aparenþã deºi de multe ori este adevãratã despre fond ºi poate pãrea extraordinarã sub
acest raport numai fiindcã reprezintã o idee nouã; ºi neînþeleasã, îndatã de vulg.
1

Logica judecãtoreascã a lui Aman este inspiratã din lucrarea lui Henri de Saint – Albin, Logique

judiciare, apãrutã la Bruxelles în 1833
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❚ III. Argumente legale
1. Argumentul definiþiei
Obiectul acestui argument este de a trage consecinþele dintr-o definiþie. A da o definiþie nu
este altceva decât a face cunoscut sensul unui cuvânt prin intermediul altor cuvinte care sã-i
fie sinonime.
Un exemplu de argument pornit de la o definiþie reiese din urmãtoarea situaþie: În Dreptul
Roman este vorba de a ºti dacã o sclavã vândutã în timp ce era însãrcinatã, era consideratã
sãnãtoasã sau bolnavã. Legile însã definesc boala un obicei, o afecþiune a trupului împotriva
naturii, de unde se poate concluziona cã a fi însãrcinatã nu constituie o stare de boalã.
2. Argumentul etimologiei sau Argumentul provenit din etimologia sau derivaþia cuvintelor
Etimologia bine întrebuinþatã aduce cuvintele la adevãratul lor înþeles care este mereu cea
mai bunã definiþie.
Jurisconsulþii romani întrebuinþau foarte des acest argument etimologic, Ulpian descriind
astfel îndatoririle persoanelor: Se numesc stãpâni aceia care trebuie sã aibã o grijã deosebitã
mai mult decât slugile lor de a supraveghea pãstrarea lor cu bine. De la cuvântul stãpân (magister)
derivã cuvântul magistrat, precum ºi perceptor vine de la praecipere (a învãþa).
3. Argumentul tras din înºiruirea termenilor
Ordinea în care sunt expuse sau scrise diverse obiecte foloseºte pentru a explica intenþia
legii sau voinþa dispozantului.
De multe ori se poate trage o consecinþã din rânduiala titlurilor din care se compune o
lege, astfel încât ceea ce se hotãrãºte în primul rând trebuie pãzit ºi observat înainte de aceea
ce se hotãrãºte în al doilea rând.
4. Argumentul tras din cele cuprinse într-o lege pentru cele ce nu sunt (a contrario sensu)
O lege indulgentã pentru niºte fapte trecute urmeazã negreºit cã le apãrã ºi pe viitor. Unde
legea porunceºte pedeapsã nu poate impune în acelaºi timp ºi o rãsplatã (acestea înþelegânduse mereu prin sensul contrar). În toate cazurile, sensul contrar este tot înþelesul propoziþiei
principale, însã într-un fel invers pentru cele necuprinse în ea.
Acest mod de a argumenta este adesea vicios. Jurisconsulþii sunt de pãrere cã argumentul
în sens contrar nu trebuie niciodatã sã fie întrebuinþat pentru a trage o concluzie pentru abrogarea
unei legi; sau modificarea unui punct dintr-o lege obºteascã.
5. Argumentul tras din cele asemãnate
Acesta constã în a aplica la un caz neprevãzut regula datã pentru un caz asemãnãtor lui
pentru cã raþiunea de a hotãrî este aceeaºi.
Conform jurisconsultului Ulpian, când pravila s-a explicat asupra unei materii este o ocazie
favorabilã putând a o întinde prin interpretare sau prin aplicaþie, la lucrurile sau materiile ce au
drept scop acelaºi folos.
De aici se vede cã spre a putea raþiona de la un caz la altul trebuie neapãrat sã fie ºi
aceeaºi pricinã, iar nu sã ne mãrginim numai la asemãnarea felurilor, ci mai mult la identitatea
raþionamentului, cãci aceastã identitate determinã consecinþa ºi îi dã autoritatea de lege.
6. Argumentul tras de la un caz la cazul contrar
Pentru acest argument se presupune cã este o opoziþie desãvârºitã între douã lucruri: atunci
numai se poate ierta de a trage o concluzie de la existenþa unuia, lipsa celuilalt ºi viceversa.
Astfel în urma unei judecãþi ce ai pornit împotriva mea s-a dat o hotãrâre prin care un
lucru oarecare mi se însuºeºte mie; tot prin acea hotãrâre acel lucru se hotãrãºte spre a nu-þi
mai fi pus în stãpânire.
7. Argumentul a fortiori
Acesta presupune nu numai identitatea de raþionamente mai puternice ºi mai cu temei
spre a aplica legiuirea unui caz prevãzut la un alt caz asupra cãruia legiuitorul a tãcut. Acest
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argument se mãrgineºte însã de oarecare condiþii, adicã nu trebuie a raþiona de la un caz la
altul decât numai când este acelaºi motiv de hotãrâre.
Argumentul a fortiori nu poate fi aplicat în cele ce sunt de strictã observaþie precum este
aducerea la îndeplinirea a contractelor ºi a hotãrârilor judiciare.
8. Argumentul tras din „excepþia regulei”
Excepþia confirmã regula pentru toate cazurile fãrã excepþie, aceasta este una din cele mai
hotãrâtoare maxime pentru interpretarea legilor. Argumentul tras din „excepþia regulei” constã
în a orândui cã un caz oarecare ce se înfãþiºeazã intrã în consideraþia regulei generale din
dezbatere de vreme ce nu se aflã cuprins în excepþie.
Argumentul tras din „excepþia regulei” ar rãmâne neaplicat când ar fi asemãnare de raþiuni
între cazurile cu excepþie ºi acelea ce sunt fãrã excepþie.
Deºi un caz anume nu este cuprins într-o dispoziþie excepþionalã se poate însã întâmpla a
nu intra în cuprinderea regulei generale, când acest caz ar fi deosebit printr-o altã dispoziþie.
9. Argumentul tras de la mai mare la mai mic
Argumentul de la mai mult la mai puþin este acela prin care se hotãrãºte cã având dreptul
de a face pe cel mult, urmeazã de a face ºi pe cel puþin. Aceastã consecinþã nu numai cã este
dreaptã dar ºi fireascã, când cel mult ºi cel puþin sunt sprijinite de acelaºi raþionament.
Astfel, acela care este în drept de a dãrui un obiect este în drept de a-l vinde ºi a-l înstrãina,
iar acela ce are dreptul de a exersa o acþiune realã pentru tot ce este în drept de a pretinde în
aceeaºi vreme a o exersa numai pentru o parte.
10. Argumentul tras din motivele unei legiuiri.
Motivele (sau pricinile) unei legi care au dictat o lege fac parte din acea lege. A cunoaºte
o lege nu va sã zicã a ºti termenii ci a cunoaºte intenþia ce a prezidat la a sa confecþie.
Trei reguli trebuie a fi observate când este vorba de a întinde aplicaþia unei legi:
• Cazurile neprevãzute nu trebuie sã aibã vreo împrejurare particularã care sã poatã opri
aplicaþia exterioarã a motivului logicii.
• Interpretarea extensivã trebuie sã aducã un rezultat hotãrât care sã poatã aplica la cazul
ce ne preocupã ºi care rezultã sã devie de-a dreptul din motivul legii.
• Trebuie a depãrta fãrã deosebire orice interpretare când ea este opritã de legiuitor într-un
mod expres sau pe tãcute.
11. Argumentul tras din întâmplarea motivului unei legiuiri
Obiectul acestui argument este a concluziona cã încetând motivul sau pricina legii, legea
însãºi trebuie a înceta de a-ºi mai face efectul.
Prin efectul unei legiuiri trebuie înþeles cauza ei finalã, iar nu numai cauza ei impulsivã.
Cauza finalã este scopul sau sfârºitul ce ºi-a propus legiuitorul.
12. Argumentul tras din sensul materiei în parte
Acest argument constã în a da termenilor unui contract sau unei legi sensul, ce se cuvine
materiei de care se leagã clauza sau dispoziþia dezbrãcând chiar de va trebui aceºti termeni de
fireasca lor accepþie.
Baza acestui argument se cuprinde în aceastã axiomã: cã aplicaþia fiecãrei legi trebuie sã
facã la rândul materiilor asupra cãrora hotãrãºte. Spre a putea avea acest argument mai multã
putere trebuie a fi tras mai des din materia legii decât din titlul sãu.
13. Argumentul tras din ceea ce este mai aproape de adevãr
Aceasta este o regulã de interpretare foarte statornicã încât la îndoialã fiind dispoziþiile
unei legi sau a vreunui act, trebuie a se interpreta dupã ceea ce este mai aproape de adevãr ºi
a se primi ca ºi cum ºi în acest sens legiuitorul sau pãrþile contractante au voit sã dispunã.
Astfel, în pricini de învoiri sau contracte fãcute dupã ceea ce este mai aproape de adevãr
asupra clauzelor întunecoase se poate interpreta împotriva datorului.
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14. Argumentul tras din termeni dupã sensul lor vulgar
Termenii într-un contract trebuie înþeleºi în sensul lor vulgar ce le dã întrebuinþare generalã
decât dupã propria ºi fireasca lor semnificaþie.
15. Argumentul tras din ceea ce este cu putinþã
Acest argument are un scop dublu: unul de a trage urmare cã un lucru nu existã deloc, prin
aceasta numai cã este cu neputinþã: ºi celãlalt de a trage din neputinþa de a îndeplini o obligaþie,
consecinþã cã nu existã deloc obligaþie.
16. Argumentul tras din absurd
Obiectul acestui argument este de a depãrta orice argument ºi orice sistem ce ar conduce
la absurd.
Argumentul înceteazã de a fi urmãtor, când spre a depãrta o interpretare absurdã ne face
sã cãdem într-o mai mare absurditate. Atunci între douã absurditãþi se cuvine a prefera pe cea
mai micã.

Concluzie
Logica pentru cel care ºtie a o întrebuinþa, exerseazã o influenþã foarte puternicã în
consecinþele ºi derivaþiile sale; ºi unde am fi oare reduºi dacã aceastã armã n-ar avea drept cel
dintâi al ei scop moral decât a sprijini ºi a apãra tot ce este onest.
Justiþia ºi echitatea dobândite prin logicã, pot lumina pe judecãtor pentru a da o judecatã
desãvârºitã. Înþelepciunea unui judecãtor stã în a face o dreptate exactã asupra unui drept
hotãrât ºi bine întemeiat; ºi a exersa o hotãrâre echitabilã asupra unui drept îndoios ºi încurcat.

❚ ALEXANDRU AMAN
Biografie

Alexandru Aman s-a nãscut în Craiova la 2 octombrie 1820. A urmat cursurile ºcolii primare
Madona Dudu ºi alte ale Scolii Centrale din Craiova. A terminat colegiul Sf. Sava din Bucureºti
în 1844. În acelaºi an pleacã la Paris pentru a studia dreptul. La 18 ianuarie 1848, i se acordã
diploma de licenþã în drept. În Franþa, a fãcut parte din Societatea Studenþilor Români de la
Paris, filiala Asociaþiei Literare din Muntenia. Grupul revoluþionarilor români paºoptiºti de la
Paris, din care fãceau parte Bãlcescu, Bolintineanu, Golescu, s-a întâlnit pe 8/20 martie 1848
pentru stabilirea unui program comun în Principatele Române. La aceastã întrunire a fost ºi
Alexandru Aman, care fãcea parte din Gãrzile Naþionale pariziene ce apãrau oraºul.
Se întoarce în þarã în 1848, înainte de intrarea trupelor turceºti ºi ruseºti în Principate
venite sã înãbuºe revoluþia (15/27 septembrie 1848). La Craiova este numit procuror la
judecãtorie, secþia I. Principele Barbu ªtirbei, fratele domnitorului Gheorghe Bibescu, îi conferã
rangurile boiereºti de pitar (1851) ºi de serdar (1855).
În cariera sa juridicã a fost cãlãuzit de idei progresiste ºi principii oneste. În 1854 este
numit supleant la Curtea de Apel din Craiova, secþia a II-a, de cãtre Ioan Al. Filipescu. Din
corespondenþa sa reiese preocuparea sa constantã pentru unitatea naþionalã a românilor ºi
evenimentele politice din þara sa. În preajma alegerilor pentru Unire este prezent la Craiova ºi
supravegheazã scrutinul.
A militat pentru progresul cultural al oraºului sãu. El a fost preºedintele Societãþii Craiovene
pentru Învãþãmântul ºi Cultura Poporului, înfiinþatã în 1974, care avea drept scop „rãspândirea
învãþãmântului ºi culturii prin iniþiativã privatã…” („Statutele Societãþii”, 1875).
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Alexandru Aman ia iniþiativa organizãrii Asociaþiei Magistraþilor din România Micã, care
îºi începe activitatea la 5 mai 1877, având drept scop strângerea de donaþii pentru armata
românã. În calitate de preºedinte al Curþii de Apel din Craiova, Alexandru Aman, adreseazã un
apel populaþiei, pe care îl publicã în Monitorul Oficial din 16/28 octombrie 1877. La 26 iulie
1877, regele Carol I trimite o telegramã de mulþumire lui Alexandru Aman ºi Comitetului
Magistraturii din Craiova. Pentru întreaga sa activitate a fost decorat cu Ordinul Steaua României.
S-a cãsãtorit în 1853 cu Aristia (1833-1904), fiica lui Grigore ºi a Elenei Lãceanu. Grigore
Lãceanu(1800-1878), negustor cu rangurile de pitar (1841) ºi serdar (1850), a fost deputat în
divanul ad-hoc al Þãrii Româneºti (1857). Elena Lãceanu, soþia sa, a murit în Craiova, în 1873,
în etate de 59 de ani.
De-a lungul vieþii, Alexandru Aman a adunat o impresionantã colecþie de artã cuprinzând
lucrãri de picturã universalã din secolul al XVII-lea: tablouri de ºcoalã olandezã, flamandã,
francezã ºi italianã; lucrãri de picturã româneascã, incluzând ºi 12 tablouri de Theodor Aman,
fratele sãu, ºi lucrãri de graficã (89 de studii ale fratelui sãu).
Biblioteca familiei Aman cuprindea cãrþi în limbile românã, francezã, latinã ºi greacã.
Alexandru Aman era preocupat de bibliofilie deoarece avea multe cãrþi româneºti ºi cãrþi strãine
rare din secolele al XVI-lea ºi al XVIII-lea, ediþii de lux, ediþii bibliofile, manuscrise. Multe cãrþi
au ex-librisul manuscris al lui Alexandru Aman sau au aparþinut pictorului Theodor Aman,
având însemnãri pe ele.
Alexandru ºi Aristia Aman nu au avut copii. El a murit la Paris în 1885, iar ea la Ems, în
Germania, în 1904. Monumentul lor funerar, în stil antic grecesc, existã ºi astãzi în Craiova, în
cimitirul Sineasca.
În testamentul sãu, Alexandru Aman a dorit: „pentru cultura poporului din oraºul meu
natal, îi leg biblioteca mea, precum ºi toatã colecþiunea mea de tablouri originale de diferite
ºcoale ºi o micã parte numai copii. Portretele originale ale familiei mele, obiecte de artã ºi
toate mobilele, cu acestea sã se înfiinþeze o bibliotecã liberã tuturor ºi un muzeu pentru
rãspândirea cultului de frumos în sine”. („Testamentele craiovenilor”, 1923)
Referindu-se la activitatea profesionalã a lui Alexandru Aman, se constatã cã acesta „se
numãrã printre acei tineri juriºti români din epocã, entuziaºti, patrioþi cu iubire înflãcãratã
pentru þarã ºi neam, ca A. Sãulescu, G. Vernescu, D. Bojâncã care au îmbinat în chip fericit
activitatea practicã din instanþã cu activitatea teoreticã; chiar dacã aceasta din urmã viza adeseori
traduceri ºi adaptãri din opere strãine, rãmâne un merit al lor incontestabil de a fi contribuit la
formarea limbajului de specialitate juridic ºi filosofic românesc de a fi fãcut adnotãri doctrinare
ºi jurisprudenþiale de înaltã þinutã”. (Gh. Mihai ºi St. Papagiuc, Alexandru Aman ca logician,
Revista de filozofie, Tom XXVIII, nr. 4, iulie-august 1980, p.526).
Alexandru Aman publicã în 1851 la Bucureºti lucrarea Logicã judecãtoreascã sau tratat de
argumenturi legale urmat de logica conºtiinþei, fiind singura lucrare de acest gen în literatura
juridicã româneascã.
Dupã D. Cantemir, Alexandru Aman este cel de-al doilea român care redacteazã o lucrare
proprie de logicã. Toate celelalte lucrãri de logicã apãrute între 1701-1851 sunt traduceri din
autori strãini.
Logica judecãtoreascã a lui Aman este inspiratã din lucrarea lui Henri de Saint – Albin,
Logique judiciare,apãrutã la Bruxelles în 1833, dar dovedeºte întinse cunoºtinþe de logicã,
drept ºi filosofie, dezvoltând în logicã ºi un punct de vedere personal ºi o metodã.
Rezumat ºi prezentare Rãrvan Scafeº

IMAGINAR

Doamna avocat Floriana Dobre a publicat la Editura Contrafort din Craiova un volum de
poeme intitulat „Imaginar” din care redãm „Argumentul” semnat de d-na lect.univ.dr. Valentina
Rãdulescu ºi douã din frumoasele poeme.
„Floriana Dobre scrie o poezie „vie”, vibrantã, dominata de „ deschidere ºi cãutare” (Jean
Michel Maulpoix): deschidere cãtre celãlat, în sensul cã demersul prin care poeta îºi descrie
trãirile intense este în acelasi timp o invitaþie adresatã cititorului de a se recunoaºte pe sine,
împãrtãºind emoþiile, sentimentele, incertitudinile, temerile creatorului.
Poemul devine astfel o adevaratã oglindã în care cititorul iºi regãseºte propriile angoase ºi
aspiraþii. Graþie acestui efect de oglindã cititorul devine elementul indispensabil scriitorului
pentru a se completa pe sine. Deschidere, în acelaºi timp, cãtre tot ce înseamnã experiment
estetic, exploatare a posibilitãþilor infinite ºi nebãnuite ale limbajului. Poezia este, de asemenea,
în egala mãsura, cãutare permanentã de sine ºi cãutare a sensurilor ascunse ale marelui Text al
lumii, reconfigurat cu fiecare nou vers, a modalitaþilor de armonizare a contrariilor, de
comunicare a esenþei creaþiei.
Poemele cuprinse în volumul „Imaginar” al d-nei Floriana Dobre sunt o aventurã în
necunoscut, o experienþã concretã, intimã, prin intermediul cãreia poeta depãseºte limitele
condiþiei comune ºi se impune cu siguranþã ºi, în acelaºi timp, cu discreþie, drept una dintre
vocile sensibile ale poeziei contemporane. Originalitatea poemelor cuprinse în acest volum se
datoreazã, pe de o parte, modului original în care poeta reuºeºte sã regãsescã frumuseþea purã
a limbajului în versuri clare, lipsite de ambiguitãþi, pe de altã parte a modului în care se îmbinî
materialitatea ºi imaginarul în procesul de creaþie, jocului între raþional ºi iraþional, între
opacitatea ºi transparenþa limbajlui, forþei imaginative a scriitoarei”.
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Suflet citadin
Prin oraºele cenuºii
se risipesc sufletele noastre sãlcii.
Ca valuri se izbesc de feþe crispate,
se agaþã-n firele electrice
deasupra strãzilor aglomerate.
Cerul, tãrâm interzis,
spart se zãreºte printre clãdiri.
Bucãþi dintr-un vis.
Deasupra capetelor noastre apasã
pânza de pãianjen a cablurilor, plasã
în care suntem cu toþii prinºi.
Ne zbatem în zadar ºi aºteptãm învinºi
sã vinã pãianjenul lipsei de sens,
al grijii pentru ziua de mâine
sã ne consume creierele, vieþile,
iubirile noastre meschine...

Axis Mundi
Mamã,
poartã de intrare în viaþã,
pentru mine
Universul se sprijinã
pe umerii tãi.
Zid de apãrare
în faþa morþii,
lumea ar rãmâne pustie
fãrã tine
ºi cerul meu
s-ar prãbuºi.
Hai sã ne þinem de mânã, mamã!
Vorbeºte-mi!
Hai sã ne bucurãm!
Încã mai sunt,
Încã mai suntem…

