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PROFESIA LA ZI
Secretul profesional în relația avocat–client1

Av. Bogdan Mihăloiu
consilier, Consiliul Baroului Dolj
Provocările profesionale născute din implementarea noilor coduri, dar în egală măsură, și
din hățișurile practicii judiciare influențată atât de frământările actuale din societate, dar și din
dificile probleme de sistem evidențiate în ultima perioada au readus în actualitate unul dintre
pilonii apărării, unul dintre elementele fundamentale care sprijină și dau conținut profesiei de
avocat - SECRETUL PROFESIONAL.
Specificul relației care se statornicește între avocat si clientul pe de o parte, dar și
încleștarea dintre aceasta relație și stat prin liniile sale de politică penală pe de altă parte au a născut
în mod natural necesitatea definirii și reglementării noțiunii de “secret profesional”.
Firea umană este atât de complexă, încât necesitatea existenței unui cadru în limitele căruia
profesionistul să se plaseze cu zestrea de informații dobândite în exercitarea profesiei de la clientul
său a apărut rapid și imperios.
Din punct de vedere istoric, este cert că prima formă a obligației de “secret profesional” a
fost în mod natural legată de profesia de medic, încă din ANTICHITATE existând norme ferme
care reprezentau veritabile reglementări de răspundere disciplinară în caz de nerespectare a
obligației de secret profesional.
Astfel, din necesitatea impunerii cu caracter de normă a obligației de secret profesional s-a
născut cunoscutul jurământ al lui HIPPOCRATE, jurământ în conținutul căruia se regăsea și
următoarea frază: „ORIȘICE VOIU AUZI ÎN TIMPUL EXERCIȚIULUI PROFESIUNEI MELE,
SAU CHIAR ÎN AFARĂ, ORICE VOIU AFLĂ, ORICE VOIU PRICEPE DE LA BOLNAVII MEI,
NU VOIU SPUNE, NU VOIU DIVULGA, PRIVIND TĂCEREA ȘI DISCREȚIUNEA CA CEA MAI
SFÂNTĂ DATORIE”.
Treptat, pe măsură ce avocatura s-a conturat ca profesie primordială în sistemul apărării
drepturilor omului, chiar din epocile de început ale profesiei, avocații au înțeles că informațiile
,destăinuirile clienților care îi ajută sa triumfe în cauzele în care exercită profesia, trebuie sub înaltă
datorie morală să fie pecetluite sub aura secretului profesional.
Este de natura profesiei să primim în birourile noastre oameni de tot felul, fiecare cu
povestea sa de viață plină de secrete, fie incriminatoare, fie susținătoare a situației juridice pentru
cei ce apelează la noi.
Intenția noastră este să analizăm din perspectiva istorică apariția conceptului de secret
profesional, să scoatem în evidență primele reglementări, evoluția lor în timp cu proiecție în
1

Material prezentat de Baroul Dolj în cadrul Congresului avocaților din data de 20-21.04.2918 desfășurat în București
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reglementarea actuală. Totodată, în mod natural vom încerca să subliniem imperfecțiunile actualei
reglementări și în ce mod protecția secretului profesional al avocatului poate fi îmbunătățită.
Primele scrieri despre secretul profesional au fost identificate în dreptul roman, dar și în
EVUL MEDIU anumite referiri la secretul profesional, însă prima veritabilă reglementare a
secretului profesional este constituită de art. 378 din CODUL PENAL FRANCEZ din 1810,
preluat ulterior și de CODUL PENAL ROMÂN DE LA 1864 în art. 305 care dispunea:
”DOCTORII, CHIRURGII, SPITERII, MOAȘELE ȘI ORICE PERSOANE CARI URMÂND A FI,
DUPĂ NATURA PROFESIUNEI LOR, CUNOSCĂTOARE SAU PĂSTRĂTOARE A
SECRETELOR CE LI SE ÎNCREDINTEAZĂ, LE VOR DA PE FAȚĂ, AFARĂ DE
ÎNTÂMPLĂRILE CÂND LEGEA CERE O ASEMENEA DESTĂINUIRE, SE VOR PEDEPSI CU
ÎNCHISOARE DE LA 1 LUNĂ PÂNĂ LA 6 LUNI ȘI CU O AMENDĂ DE LA 100-500 LEI”.
Deși această reglementare a avut drept model CODUL FRANCEZ de la 1810 și cel
PRUSAC de la 1851, reglementarea era inexactă prin dubla omisiune:
-pe de o parte avocații nu erau în mod expres enumerați între profesioniștii care aveau obligația
de secret profesional, revenind practicii judiciare și jurisprudenței delicate sarcina de a lămuri prin
analize teoretice, respectiv soluții de speță în ce măsură art. 305 C.p. se aplică și avocaților;
-pe de alta parte, o altă carență esențială a reglementării a fost aceea că acoperea, să
spunem așa, partea obligațională a conținutului noțiunii de “secret profesional”-partea
reglementată sub sancțiune penala, fără însă ca legiuitorul să se aplece asupra dreptului persoanei
care este trezorierul unui astfel de secret de a nu-și expune clientul prin destăinuirea acestor
informații la interogatoriul justiției. Cu alte cuvinte, lipsea cu desăvârșire orice regulă legată de
conflictul dreptului de a nu divulga cu obligația de mărturie sau denunț.
În mod natural, ar fi fost de așteptat ca legile profesiei să aducă lumină în materia secretului
profesional, atât pe componenta obligațională expusă anterior, dar și pe componenta conținutului
DREPTULUI de a păstra secretul profesional de către avocat. În mod cert, nu servea sănătății
profesiei ca un concept atât de important să fie lăsat în sarcina legislației penale care, până la urmă
,este expresia politicii penale a unui stat axată pe nevoia statului de a interfera masiv cu viața
privată a fiecărui individ în scop informațional.
Nevoia unei reglementari care să emane din mediul profesional s-a materializat în 1833 .
Astfel, inovația normativă la care a apelat DECANUL BAROULUI DOLJ GHEORGHE CHIȚU
care a primit girul MINISTERULUI JUSTIȚIEI rămâne un reper, în măsura în care
autoreglementarea născută în interiorul profesiei a fost cea mai apropiată de nevoia și spiritul
profesiei, dând naștere unei reglementari atât de necesare în materia secretului profesional.
Deruta legislativă, de multe ori lipsa unei intervenții legislative eficiente a statului așa cum
am arătat, l-a determinat pe marele avocat GHEORGHE CHIȚU, DECAN AL BAROULUI DOLJ
să elaboreze în 1833 un REGULAMENT - echivalent al STATUTULUI AVOCATULUI în
prezent, regulament care la art. 25 statua:
”ESTE DEFINS UNUI AVOCAT A DIVULGA ACTELE SAU CONFIDENTELE CE-I VA
FI FĂCUT CINEVA CONSULTÂNDU-L CA AVOCAT.
CONTRAVENIENTUL SE VA CONDAMNA LA IMPUTARE.
CÂND ÎNSĂ VA FI DIVULGAT ACTELE SAU CONFIDENTELE CLIENTULUI PENTRU
CARE A PLEDAT SAU AR AVEA SA PLEDEZE,SI DINTR-ASTA AR REZULTA O LEZIUNE
MORALA SAU MATERIALA PENTRU ACEL CLIENT,FAPTUL VA ATRAGE DUPA SINE
INTERDICTIUNEA DELA 15 ZILE LA 6 LUNI”.
Această reglementare ne poate oferi și în zilele noastre un model de structurare a
conceptului de secret profesional, fiind bazată pe o gândire novatoare, progresistă în măsura în
care, anticipând structura răspunderii disciplinare de astăzi, stabilea un sistem de sancțiuni pentru
avocatul care nu respectă obligația de secret profesional ce mergea de la imputațiune (sub forma
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unor sancțiuni pecuniare) până la interdicția de a profesa pe o anumită perioadă.
Afirmăm că acest model de reglementare este cât se poate poate de actual, în măsura în
care legislația actuală în materia sancțiunilor aplicabile avocatului nu conține în mod nedrept
posibilitatea interzicerii temporare a exercitării profesiei în funcție de abaterea disciplinară, ci
sancțiuni fie blânde, fie extrem de severe cum este excluderea din profesie .
Pionieratului în materie atribuit decanului GHEORGHE CHIȚU i-au urmat primele
reglementări ale profesiei, care însă nu au adus necesarele lămuriri în materie.
Astfel, cea mai veche lege a avocaturii, legea din 11.06.1839 denumită “AȘEZAMÂNTUL
PENTRU CALITĂȚILE CU CARE SE CERE A FI ÎNZESTRAȚI ACEI CE PRIMESC
ÎNSĂRCINĂRI DE VECHILI ÎN PRICINI CIVILE DE JUDECATĂ” și nici în legea din 6.12.1864
pentru CONSTITUIREA CORPULUI DE AVOCAȚI nu regăsim vreo reglementare legata de secretul
profesional.
A venit însă rândul legii avocaturii din 1907 să aducă mai multă acuratețe în reglementarea
secretului profesional în raport de art. 305 din CODUL PENAL, în art. 22 din această lege
prevăzându-se expres „avocații sunt datori să păstreze cel mai strict secret asupra destăinuirilor ce
li se fac de client”.
Din analiza evoluției reglementarilor în materie putem observa o anumită inconsecvență în
inserarea dispozițiilor legate de secretul profesional, în măsura în care probabil la acea vreme
realitatea socio-profesională nu reclama urgență în perfectarea unei asemenea reglementări.
În acest sens, este de subliniat că următoarea reglementare, legea avocaturii din 1923 nu a
conținut absolut nicio referire la secretul profesional, interesul scăzut al legiuitorului de la acea
vreme pentru această chestiune fiind evident în măsura în care a înțeles să reglementeze secretul
profesional prin NORMELE DE APLICARE ale legii, denumite “regulamentul legii”.
În aceste norme, în art. 54 se prevedea: „AVOCATUL DATOREAZĂ CLIENTULUI SĂU
CEL MAI ABSOLUT SECRET PENTRU TOATE FAPTELE SAU ACTELE COMUNICATE, EL
NU POATE SĂ ELIBEREZE CUIVA ACTELE CE I-AU FOST ÎNCREDINȚATE, NICI SĂ
DEPUNĂ CA MARTOR SPUNÂND FAPTE PRIVITOARE PE CLIENȚII SĂI FĂRĂ ÎNVOIREA
ACESTORA”.
Asistăm în mod cert la prima reglementare a secretului profesional pe ambele coordonate:
atât cea obligațională, cât și pe cea a dreptului avocatului de a refuza mărturia în măsura în care
ingerința justiției privea informațiile secrete primite de la client pentru susținerea cauzei în care
era apărător.
Regretabil este că o astfel de reglementare nu a fost inserată într-o lege organică, act
normativ apt să confere reglementării forța juridică necesară unui asemenea principiu fundamental
al relației avocat-client.
Din această perspectivă, în evoluția istorică a reglementării, inovația normativă la care a
apelat DECANUL BAROULUI DOLJ GHEORGHE CHIȚU la care am făcut referire rămâne un
reper, în măsura în care autoreglementarea născută în interiorul profesiei este mult mai aproape de
spiritul unei reglementări atât de necesară în materia secretului profesional.
Analiza făcută evoluției reglementării noțiunii de secret profesional nu poate omite
extraordinarul eveniment constituit de CONGRESUL AVOCAȚILOR DE LA CRAIOVA din
1928 care a avut drept temă „SECRETUL PROFESIONAL AL AVOCAȚILOR”, cu titlu de
exemplu fiind de evidențiat materialul foarte bine documentat al av. DEM.PASSALEGA care
constituie ca și astăzi un adevărat manifest în sensul protejării acestui adevărat principiu al
sistemului de valori al avocaților care este SECRETUL PROFESIONAL.
Mijloacele moderne de comunicare coroborate cu complexitatea în creștere a relațiilor
interumane, dar și relației client-avocat reclamă o îmbunătățire rapida a reglementării secretului
profesional, astfel încât balanța dintre interesul public, al statului de a ușura instrucția penală și cel
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al individului care va resimți întotdeauna nevoia de intimitate și de protejare a informațiilor intime,
sensibile, să fie respectata.
În actuala reglementare, CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ în art. 139 este destul de
agresiv în raport de relația avocat-client, precum și în raport de ceea ce înțelegem cu toții ca fiind
dreptul la viată privata. Sunt necesare garanții suplimentare care să protejeze DREPTUL
AVOCATULUI de a nu face mărturii sau denunțuri legate de informațiile încredințate de client,
chiar și în situația realităților specifice legate de crima organizată, siguranța națională, securitatea
circuitelor financiare etc.
Pentru ca, până la urmă, avocații sunt profesioniști cu o prezumție de bună reputație și bună
credință, și care trebuie să se bucure de încrederea societății în general și a statului în particular
legată de capacitatea lor de a gestiona informațiile sensibile în măsură în care menirea avocatului
este și rămâne aceea de a fi garantul drepturilor fundamentale ale cetățeanului în raport cu statul
sau alți subiecți de drept public sau privat.
Câteva chestiuni se impună fi precizate cu putere de concluzii în aceasta analiza:
1. Dintotdeauna sensul noțiunii de “secret profesional al avocatului” a fost acela ca
avocatul are ATÂT DREPTUL CÂT ȘI OBLIGATIA DE A NU DIVULGA FAPTELE ȘI
ACTELE AFLATE CU OCAZIA EXERCITĂRII PROFESIEI DE LA CLIENȚII SĂI SAU
CHIAR DE LA TERȚI ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA JURIDICĂ A CLIENȚILOR SĂI.
2. Aceasta definiție conduce a priori la concluzia că avocatul chemat să depună ca martor
cu privire la astfel de acte sau fapte, poate și trebuie să refuze să divulge aceste elemente fără a se
expune consecințelor penale sau disciplinare în raport de acest refuz .
3. Sunt necesare modificări de substanță ale reglementării în ansamblu care să protejeze
avocatul de ingerințele organelor de instrucție penală, în măsura în care actuala reglementare
conține dispoziții supletive, spre ex.: judecătorul care a dispus măsura supravegherii tehnice
APRECIAZĂ daca informează avocatul cu privire la faptul ca a fost supus supravegherii tehnicenormă inacceptabilă data fiind importanța valorilor ocrotite în aceasta materie (secret profesional,
relația avocat-client, dreptul la viață privată).
În aceeași măsura, sunt necesare lămuriri cu privire la conținutul obligațiilor ce incumbă
avocatului, perfecționarea contractelor de asistență juridică, și gândirea unui sistem de sancțiuni
disciplinare care să acopere situațiile ce pot deriva din nerespectarea secretului profesional.
Sistemul de sancțiuni nu are doar rolul de pedepsire și în aceeași măsura are un rol de
protecție a profesiei, responsabilizând avocatul cu privire la obligațiile sale, dând însă forța
drepturilor sale și instituind paliere de răspundere cu sancțiuni corespunzătoare.
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Necesitatea unei noi abordări a secretului profesional
din perspectiva respectării acestuia de organele de conducere ale
profesiei

Av. Dan-Sebastian Chertes
consilier, Consiliul Baroului Cluj
Abstract: Professional secrecy is an essential requirement for the profession of lawyer and
is characteristic of this activity: the exercise of the profession. The law of the Romanian profession
of lawyer went further, with a so-called professional secret of the governing bodies of the
profession. As we shall see, this creation is an artificial, forced and insufficiently substantiated
logical-legal one and requires its rethinking from a legislative point of view.
Keywords: professional secrecy, lawyer's profession, the governing bodies of the profession.
Rezumat: Secretul profesional este o obligație esențială pentru exercitarea profesiei de
avocat și caracteristică acestei activități: exercitarea profesiei. Legislația profesiei de avocat din
România a mers mai departe, consacrând un așa-zis secret profesional și în sarcina organelor de
conducere ale profesiei. După cum vom arăta, creația este una artificială, forțată și insuficient
fundamentată logico-juridic și necesită regândirea sa din punct de vedere legislativ.
Cuvinte-cheie: secret profesional, profesia de avocat, organele de conducere ale profesiei.
I. Coordonate
Secretul profesional este o obligație esențială pentru exercitarea profesiei de avocat. Pentru
prezenta discuție este necesar a reține acest aspect, cu accent pe exercitarea profesiei. Subliniem
acest lucru deoarece legislația profesiei de avocat din România a mers mai departe, consacrând un
așa-zis secret profesional și în sarcina organelor de conducere ale profesiei. După cum vom arăta,
creația apare a fi una artificială, forțată și insuficient fundamentată logico-juridic.
Stabilind câteva repere necesare pentru argumentația ce urmează a fi expusă pornim de la
o axiomă: secretul profesional al avocatului este instituit în beneficiul clientului, nu al avocatului1.
Afirmația este atât de firească încât apare aproape inutil a detalia textele legale2 care subliniază
redundant un principiu unanim acceptat.
Secretul profesional este de esența relației avocat-client cu privire la orice informație
comunicată de cel din urmă către cel dintâi și care nu urmează a fi folosită direct în documentele sau
apărările orale pe care avocatul le va face pentru apărarea clientului și exercitarea drepturilor acestuia.
Este importantă această precizare pentru a delimita informațiile care rămân sub protecția secretului
1 În același sens, a se vedea și P. Nemo, Secret profesional, confidențialitate și deontologie, pag. 6, disponibil la
adresa: http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2018/04/Paul-Nemo-Conferinta.pdf (ultima accesare: 17.06.2018).
Lucrarea a fost susținută în cadrul conferinței „Secretul profesional al avocatului”, organizată de Baroul București la
data de 22 mai 2008.
2 Fără a le relua textual, indicăm următoarele texte legale din Legea nr. 51/1995, republicată la 24.05.2018: art.
11, art. 34 alin. 1, art. 45 alin. 6, art. 47 alin. 1. De asemenea, prevederi referitoare la secretul profesional se regăsesc
și în Statutul profesiei de avocat. Exemplificativ indicăm: art. 1 alin. 2 lit. e), art. 8, art. 9 alin. 1 și 2, art. 109 alin. 3
lit. d), art. 113, art. 114 alin. 2 și 3, art. 117, art. 134 alin. 4, art. 228 alin. 1-4 etc.
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profesional de cele care sunt sub această protecție doar până la momentul folosirii lor într-o strategie
de apărare care presupune aducerea lor la cunoștința celor în fața cărora se realizează apărarea.
Prin urmare, secretul profesional este un principiu care privește exercitarea profesiei de
avocat, așa cum o arată și art. 1 alin. 2 lit. e) din Statutul profesiei de avocat 3, și, după cum vom
arăta, organele de conducere ale profesiei nu exercită profesia de avocat în activitatea lor, ci
îndeplinesc o funcție administrativă, disciplinară și de pregătire profesională.
II. Reglementarea secretului profesional prin raportare la organele de conducere ale
profesiei
Conform art. 10 alin. 1 din Legea nr. 51/1995, republicată4 (textele legale primind o nouă
numerotare): „Barourile și U.N.B.R. asigură exercitarea calificată a dreptului de apărare,
competenţa și disciplina profesională, protecția demnității și onoarei avocaților membri.”
De asemenea, art. 45 alin. 7 din Legea nr. 51/1995, republicată prevede că: „Sunt obligați
să respecte secretul profesional și membrii organelor de conducere ale profesiei de avocat cu
privire la aspectele de care au luat cunoştinţa în virtutea exercitării prerogativelor cu care au fost
învestiți.”
În fine, conform art. 48 alin. 3 din Legea nr. 51/1995, republicată: „Organele de conducere
colegiale iau hotărâri numai prin vot deschis. Deliberările și votul constituie secret profesional.”
În acelaşi sens, și Statutul profesiei de avocat conține, la art. 9 alin. 3 o reglementare
similară: „Obligaţia de a păstra secretul profesional revine tuturor organelor profesiei de avocat
și salariaților acestora cu privire la informațiile cunoscute în exercitarea funcțiilor și atribuţiilor
ce le revin.”
După cum vom arăta în cele ce urmează avem serioase rezerve că alegerea termenului de
secret profesional pentru obligația de confidențialitate a organelor de conducere ale profesiei și a
angajaților administrativi ai acestor organe este o alegere potrivită din punct de vedere al
conținutului ei.
Astfel, avem două situații distincte pentru care Legea și Statutul profesiei consacră de
lege lata o astfel de obligație:
a) situația păstrării confidențialității informațiilor obținute de membrii organelor de
conducere și personalul administrativ în exercitarea funcțiilor și atribuțiilor ce le revin;
b) situația păstrării confidențialității deliberărilor și a votului organelor de conducere.
a) Situația păstrării confidențialității informațiilor obținute de membrii organelor de
conducere și personalul administrativ în exercitarea funcțiilor și atribuțiilor ce le revin
Pornind de la cele arătate supra, respectiv obligația esențială a avocatului de a păstra secretul
profesional raportat la informațiile furnizate de client, constatăm, la o analiză a legislației profesiei, că
există situații limitative în care secretul profesional suferă derogări de la păstrarea acestuia. Astfel, art.
8 alin. 3 din Statut, prevede că: „Avocatul nu poate fi obligat în nicio circumstanţă și de către nicio
persoană să divulge secretul profesional. Avocatul nu poate fi dezlegat de secretul profesional nici de
către clientul său și nici de către o altă autoritate sau persoană. Se exceptează însă (s.n.) cazurile în
care avocatul este urmărit penal, disciplinar sau atunci când există o contestație în privința
onorariilor convenite, exclusiv pentru necesități stricte pentru apărarea sa.”
Textul legal este cât se poate de clar asupra a două aspecte:
- organele de conducere ale profesiei de avocat nu vor intra în nicio situație în posesia unei
3 Art. 1 alin. 2 lit. e) din Statut stabilește că: „Exercitarea profesiei de avocat (s.n.) este supusă următoarelor
principii fundamentale: e) principiul păstrării secretului profesional”.
4 Republicată în Monitorul Oficial cu numărul 440 din data de 24 mai 2018, în temeiul art. II din Legea nr. 25/2017
privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicate
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 28 martie 2017, dându-se textelor o nouă numerotare.
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informații aflate sub protecția secretului profesional astfel încât să existe corelativ o obligație
derivată de păstrare a secretului profesional;
- prin excepție, când avocatul folosește informații aflate sub protecția secretului
profesional pentru a se apăra într-o procedură disciplinară sau cu privire la contestarea onorariilor
convenite cu clientul, s-ar putea discuta despre o obligație derivată a organelor de conducere de
păstrare a secretului profesional.
Pentru a analiza excepția mai sus indicată apare relevantă sublinierea unei aparente
necorelări legislative. Astfel, subsecvent art. 9 alin. 3 din Statut, care vorbește de obligația păstrării
secretului profesional de către organele profesiei de avocat, art. 10 alin. 1 din Statut consacră o
obligație de confidențialitate cu privire la comunicările dintre avocat și organele profesiei: „Orice
comunicare sau corespondență profesională (...) între avocat și organele profesiei, indiferent de
forma în care a fost făcută, este confidențială.”
Întrebările care se nasc sunt următoarele: Când există o obligație de confidențialitate și
când una de păstrare a secretului profesional? De ce prin raportare la corespondență organele
profesiei au doar o obligație de confidențialitate? Obligația de păstrare a secretului profesional
înglobează noțiunea de confidențialitate? Dacă da, de ce nu ar fi suficientă doar menționarea
secretului profesional?
În opinia noastră, pentru că de esența divulgării unor informații confidențiale ale clientului
este încrederea pe care acesta o are în avocatul pe care îl angajează, relația stabilindu-se doar între
acesta și avocat, nu și între client și organele profesiei, indirect, în cazul organelor profesiei ar
trebui să discutăm doar de o obligație de păstrare a confidențialității informațiilor cunoscute în
exercitarea funcțiilor și atribuțiilor ce le revin.
Fundamentul secretului profesional dintre avocat și client îl constituie relația directă,
contractuală, pe care aceștia o stabilesc. Fără o relație contractuală (fie ea încheiată chiar și numai
verbal) avocatul nu are nicio obligație de păstrare a secretului profesional, deoarece legea nu-l
obligă să păstreze toate informațiile din viața privată a persoanelor cu care intră în contact.
Corelativ, pentru că între organele profesiei și clientul avocatului nu se stabilește o relație directă,
faptul că organele profesiei iau cunoștință de anumite informații care sunt protejate de secret
profesional în procedurile desfășurate împotriva avocatului (disciplinar și de contestare a
onorariului) ar trebui să cadă sub rezerva unei obligații de confidențialitate, nu de secret
profesional. Asta și pentru că, cum am arătat mai sus, organele profesiei nu exercită profesia de
avocat la momentul exercitării atribuțiilor ce le revin, ci se comportă ca manageri ai profesiei.
Concluzionând la acest subpunct, considerăm că din punct de vedere sistemic și logicojuridic o obligație de confidențialitate, nu de secret profesional raportat atât la organele profesiei,
cât și la personalul administrativ este mai firească, având în vedere că ea poate fi impusă
contractual față de personalul administrativ și disciplinar, față de organele profesiei.
Evident, considerăm că sfera informațiilor confidențiale la a căror păstrare sunt obligate
atât organele profesiei, cât și personalul administrativ ar trebui enumerate expres și limitativ,
pentru a îndeplini condiția firească de previzibilitate a comportamentului sancționabil disciplinar.
Astfel, putem admite că informațiile care ar trebui să intre sub incidența obligației de
confidențialitate sunt cele care privesc:
- informațiile ce conțin date cu caracter personal, astfel cum sunt ele definite și
reglementare a fi păstrare prin raportare la Regulamentul (UE) General Privind Protecția Datelor
679/2016, în măsura în care nu există o obligație legală de publicitate a acestora (astfel cum se
întâmplă, de exemplu, în cazul datelor obligatorii a fi înscrise pe tabloul avocaților);
- informațiile din dosarele privind procedura disciplinară, până la momentul pronunțării
unei soluții definitive de sancționare de către organele profesiei, caracterul nepublic5 al procedurii
5

A se vedea, în acest sens, art. 284 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat.
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disciplinare asigurând avocatului respectarea prezumției de nevinovăție, înainte de constatarea
definitivă a comiterii unei abateri disciplinare;
- informațiile din dosarele privind procedura contestației onorariilor convenite, până la
soluționarea definitivă în fața organelor profesiei, moment la care există un interes pentru membrii
baroului de a cunoaște ipotezele în care onorariile stabilite cu clienții le-ar putea fi reduse.
Cât privește celelalte informații pe care organele profesiei și personalul administrativ ajung să
le cunoască în exercitarea atribuțiilor ce le revin, atâta timp cât nu fac parte din categoria datelor cu
caracter personal pentru care există obligația de confidențialitate, acestea nu justifică protecție sub
obligația confidențialității și prin urmare nu au de ce să fie în vreun fel protejate de o eventuală
divulgare. Ca să fim mai expliciți ne referim la situații în care spre exemplu ar exista o cerere care
conține informații privind data de concediu a avocatului sau una de modificare a sediului profesional.
b) Situația păstrării confidențialității deliberărilor și a votului organelor de conducere
Dacă în ipoteza de la pct. a) anumite informații pot cădea sub protecția obligației de
confidențialitate, astfel cum am arătat, nu același lucru considerăm că ar trebui să se întâmple în
cazul deliberărilor și a votului organelor de conducere, astfel cum se reține prin art. 48 alin. 3 din
Legea nr. 51/1995, republicată: „Organele de conducere colegiale iau hotărâri numai prin vot
deschis. Deliberările și votul constituie secret profesional.”
Putem fi de acord că transparența decizională poate fi supusă unor restrângeri prin raportare
la publicul larg, respectiv persoanele care nu au calitatea de avocat, deoarece acestea nu justifică
vreun interes cu privire la procesul deliberativ și votul organelor de conducere. Prin excepție,
interesul ar putea fi justificat de petenții din dosarele disciplinare sau din procedurile de contestare
a onorariilor convenite, dar și pentru aceste ipoteze considerăm suficientă comunicarea hotărârii
care să răspundă plângerii petentului și care să conțină o motivare pertinentă și cenzurabilă,
eventual, de o instanță de control judiciar (fie ea tot din cadrul profesiei, fie de instanța de
contencios administrativ).
În schimb, nu putem fi de acord că nu ar trebui să existe o transparență decizională totală
în ceea ce privește organele profesiei față de avocații cu drept de exercitare a profesiei, înscriși pe
unul din tablourile barourilor ce fac parte din U.N.B.R., chiar dacă această transparență totală s-ar
reflecta în documente puse la dispoziție prin intermediul unei rețele de uz intern a avocaților.
Subiectul transparenței totale este unul despre care am mai vorbit și cu alte ocazii6 și față
de care președintele U.N.B.R. are o abordare parțial diferită. Mutând discuția spre o ridiculizare a
solicitării de detaliere a cheltuielilor organelor profesiei, opinia acestuia a fost exprimată în două
interviuri sub forma: „(...) Și ce înseamnă transparență totală? După unii înseamnă a afișa pe siteul instituției, în mod detaliat, cât a constat meniul unui angajat al UNBR la vreo ședință
profesională? (...)”7 și „(...) Dacă dumneavoastră credeți că a publica pe site-ul UNBR sau pe
bloguri costul detaliat al aperitivului din farfuria participanților la Congresul avocaților este o
dovadă de transparență și de bune maniere, care dă bine imaginii profesiei, nu aveți decât să
propuneți acest lucru! (...)”8.
Având în vedere că organele de conducere ale profesiei iau decizii care la nivel individual
sau colectiv stabilesc drepturi și obligații ale avocaților, iar aceste organe sunt alese de către
6 D.S. Chertes, Legislația Profesiei de Avocat. Necesitatea unor modificări principiale, Iustitia, nr. 1 (14)/2017, p. 50-56.
7 A. Matei, interviu cu președintele U.N.B.R. Gheorghe Florea, Noi provocări pe teme vechi privind starea
avocaturii: secretul profesional, autonomia și independența barourilor, Casa de Asigurări a Avocaților, disponibil
pe www.juridice.ro la link-ul: https://juridice.ro/essentials/2016/noi-provocari-pe-teme-vechi-privind-starea-avocaturiisecretul-profesional-autonomia-si-independenta-barourilor-casa-de-asigurari-a-avocatilor (ultima accesare: 17.06.2018).
8 D.S. Chertes, interviu cu președintele U.N.B.R. Gheorghe Florea, Despre cum i-am luat un interviu președintelui
UNBR, Gheorghe Florea și, în același timp, mi-am făcut campanie electorală, disponibil pe www.avocaturaltfel.ro la
link-ul: https://avocaturaltfel.ro/2017/10/24/despre-cum-i-am-luat-un-interviu-presedintelui-unbr-gheorghe-florea-simi-am-si-facut-campanie-electorala-in-acelasi-timp (ultima accesare: 17.06.2018).
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avocați, apare ca firesc ca cei care aleg să cunoască pe deplin raționamentul pentru care un organ
de conducere a ajuns la luarea unei anumite decizii (deliberarea) și cum au fost împărțite opiniile
cu privire la adoptarea sau neadoptarea deciziei (votul).
Ideea unui secret profesional al deliberării și votului, astfel cum acesta este prevăzut de art. 48
alin. 3 din Legea nr. 51/1995, republicată, se depărtează, în opinia noastră, de la conceptul consacrat
tradițional, acela care caracterizează relația avocat-client. Mai mult, el n-are o justificare conceptuală
suficient de puternică încât să-și justifice existența la nivel legislativ, fiind în opinia noastră, o creație
artificială. Admitem, după cum am arătat anterior la pct. a), că unele aspecte care țin inclusiv de
procesul deliberativ pot avea caracter confidențial, dar acestea pot fi supuse unui proces de
pseudonimizare.
Astfel, spre exemplu, dacă se dorește o transparentizare a procesului decizional prin publicarea
ordinii de zi a ședinței consiliului unui barou, aspectele care țin de plângerile disciplinare pot fi
pseudonimizare, prin raportare la numele avocatului 9 . Dincolo de o astfel de pseudonimizare a
elementelor protejate de confidențialitatea despre care am discutat la pct. a) nu există nicio justificare
ca organele de conducere ale profesiei să nu lucreze într-un mod transparent.
III. Perspectiva penală a nerespectării secretului profesional de către organele
profesiei
După cum am mai arătat10, art. 45 alin. 7 din Legea nr. 51/1995, republicată, care prevede
obligația membrilor organelor de conducere ale profesiei de avocat de a respecta secretul
profesional cu privire la aspectele de care au luat cunoștință în virtutea exercitării prerogativelor
cu care au fost învestiți nu constituie un text sancționator din perspectivă penală, ci doar unul care
ar putea justifica o sancționare disciplinară. Formularea folosită de legiuitor „au obligația” nu este
caracteristică unei incriminări penale. Mai mult, ea nu ar fi nici previzibilă sub aspectul unei astfel
de sancțiuni, cu atât mai mult cu cât nu poate fi considerată ca fiind o normă incompletă a cărei
sancțiune s-ar regăsi în alineatul anterior (art. 45 alin. 6) unde se regăsește incriminarea specială a
divulgării secretului profesional de către avocat în exercitarea profesiei.
Considerăm că membrii organelor profesiei nu pot răspunde penal nici prin raportare la
incriminarea reținută de art. 45 alin. 6 din Legea nr. 51/1995, deoarece textul legal are în vedere
aflarea elementului nedivulgabil în timpul desfășurării activităților specifice profesiei. Exercitarea
unei funcții în organele de conducere nu poate fi calificată ca o astfel de activitate. Un argument
în plus este și formularea distinctă a activității desfășurate, reținută de art. 45 alin. 7, respectiv în
virtutea exercitării prerogativelor cu care au fost învestiți11.
O răspundere penală a membrilor organelor profesiei s-ar putea însă pune în discuție. Astfel,
textul general care sancționează divulgarea secretului profesional (art. 227 alin. 1 C.pen.) prevede
că: Divulgarea, fără drept, a unor date sau informații privind viața privată a unei persoane, de
natură să aducă un prejudiciu unei persoane, de către acela care a luat cunoștință despre acestea
în virtutea profesiei ori funcției (s.n.) și care are obligația păstrării confidențialității cu privire la
aceste date, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
9 A se vedea, exemplificativ, ordinea de zi a ședinței din data de 5.06.2018 a Consiliului Baroului Timiș, unde la
pct. 10, 13 și 14, a fost aleasă soluția pseudonimizării. În schimb, la punctele care priveau modificarea formei de
exercitare a profesiei, revenirea din concediu de maternitate etc. s-a considerat că nu este necesar a se recurge la
pseudonimizare. Ordinea de zi este disponibilă pe www.juridice.ro la link-ul: https://www.juridice.ro/wpcontent/uploads/2018/06/comunicat-bt.pdf (ultima accesare: 17.06.2018).
10 D.S. Chertes, Infracţiunea de divulgare a secretului profesional de către avocat prevăzută de Legea nr. 51/1995.
Scurte considerații, în Penalmente Relevant nr. 1/2017, pag. 16, disponibil pe www.revista.penalmente.ro la link-ul:
http://www.revista.penalmente.ro/wp-content/uploads/2017/08/Dan-Sebastian-CHERTES-Infractiunea-dedivulgare-a-secretului-profesional-de-catre-avocat.pdf (ultima accesare: 17.06.2018).
11 Ibidem.
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Textul legal redat este previzibil din perspectiva faptului că un membru al unui organ de
conducere care divulgă, fără drept, o informație din viața privată a unei persoane pe care a aflat-o
în virtutea funcției, față de care are obligația păstrării confidențialității și care e de natură a aduce
un prejudiciu respectivei persoane, poate fi sancționat penal prin raportare la art. 227 alin. 1 C.pen.
Se observă însă diferența de tratament sancționator între membrii organelor profesiei care
ar încălca obligația de confidențialitate (3 luni la 3 ani sau amendă, la plângere prealabilă) și
avocatul care încalcă aceeași obligație prin raportare la clientul său (1 an la 5 ani, fără a fi necesară
plângerea prealabilă sau potențialitatea producerii unui prejudiciu). După cum am mai afirmat,
diferența de tratament este criticabilă 12 și necesită o intervenție legislativă eventual în sensul
abrogării incriminării speciale.
IV. Perspectiva disciplinară a nerespectării secretului profesional de către organele
profesiei
După cum reține art. 85 alin. 1 din Legea nr. 51/1995, republicată, constituie abatere
disciplinară orice nerespectare a prevederilor legii, ale statutului sau ale deciziilor obligatorii
adoptate de organele de conducere ale baroului sau ale uniunii. Prin urmare, și membrii organelor
de conducere vor răspunde disciplinar prin raportare la acest text legal.
Problematic din perspectiva răspunderii disciplinare a membrilor organelor de conducere
ni se pare ipoteza divulgării secretului deliberării și votului. Vom analiza în acest sens doar două
ipoteze care nouă ni se par că reflectă absurditatea respectivei interdicții:
a) Situația conflictului de interese reglementat de art. 4 ind. 1 din Statutul profesiei;
b) Situația exercitării de către consiliul baroului a atribuției prevăzute de art. 55 alin. 2
lit. ș) din Legea nr. 51/1995, republicată, referitoare la prezentarea anuală în fața adunării
generale a baroului, spre aprobare, a raportului de activitate a consiliului și a decanului, de
gestiune curentă și de gestionare a patrimoniului baroului.
a) Situația conflictului de interese reglementat de art. 4 ind. 1 din Statutul profesiei
Prin art. 4 ind. 1 din Statutul profesiei s-a stabilit că:
(1) Persoanele care îndeplinesc funcții în cadrul organelor de conducere ale baroului, Uniunii
Naționale a Barourilor din România și instituțiilor aflate sub autoritatea acesteia, Casei de Asigurări
a Avocaților și filialelor acesteia nu pot participa la rezolvarea unei cereri, la luarea unei hotărâri
sau decizii ori la încheierea unui act juridic prin care se produce un folos material pentru acestea,
pentru soțul/soția ori pentru rudele sau afinii până la gradul III inclusiv ale acestora.
(2) De asemenea, persoanele indicate la alin. (1) nu pot participa la rezolvarea unei cereri sau
la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care au relații cu caracter patrimonial.
(3) În cazul existenței unui conflict de interese, persoanele indicate la alin. (1) sunt obligate
să se abțină de la soluționarea cererii, de la participarea la luarea hotărârii sau deciziei,
informând în prealabil, în acest sens, organul profesional corespunzător.
(4) Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana indicată la alin. (1),
soțul/soția, rudele sau afinii acesteia până la gradul al III-lea inclusiv are/au un interes personal
de natură patrimonială, care poate influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor acesteia.
(5) Încălcarea prevederilor prezentului articol constituie abatere disciplinară gravă.
Din textul legal indicat reiese o obligație de abținere de la vot a membrilor organelor de
conducere ale baroului, U.N.B.R. și C.A.A. în situația posibilității existenței unui conflict de
interese. Evident, într-o atare situație abținerea de la vot trebuie precizată expres în hotărârea sau
decizia luată.
Mai mult, credem că în orice situație care impune clarificare, membrul organului de
conducere care s-a abținut de la vot are dreptul de a face cunoscut votul său (abținerea), fapt ce nu
12 Idem, p. 17-18.
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poate duce la sancționarea disciplinară a acestuia pentru încălcarea secretului profesional raportat
la votul dat în organul de conducere din care face parte.
Credem, de asemenea, că acesta este „dezlegat” de secretul profesional al votului dar și al
deliberării și în situația în care, deși nu există în mod real un conflict de interese într-o situație
dată, în măsura în care membrul organului de conducere este suspicionat (prin afirmații directe sau
insinuări) de un astfel de conflict, are dreptul de a combate afirmațiile făcând referire la
modalitatea prin care acesta a votat și la lipsa unui conflict de interese, chiar dacă aceasta conduce
la dezvăluirea modului în care s-au desfășurat dezbaterile.
b) Situația exercitării de către consiliu a atribuției prevăzute de art. 55 alin. 2 lit. ș) din
Legea nr. 51/1995, republicată, referitoare la prezentarea anuală în fața adunării generale a
baroului, spre aprobare, a raportului de activitate a consiliului și a decanului, de gestiune curentă
și de gestionare a patrimoniului baroului
Considerăm că în această situație membrii organelor de conducere, fie prin darea de seamă,
fie prin discuțiile orale purtate în cadrul Adunării Generale cu privire la această dare de seamă au
dreptul de a face cunoscut atât procesul deliberării, precum și modul de votare, în măsura în care
Adunarea Generală solicită explicații cu privire la anumite hotărâri luate în perioada care privește
darea de seamă.
Exercitarea atribuției legale a consiliului mai sus enunțată nu poate fi limitată de păstrarea
secretului profesional asupra deliberării și votului, având în vedere că nu există vreun interes
legitim care ar fi necesar a fi protejat prin păstrarea acestui secret, atâta timp cât avocații, membri
ai Adunării Generale a baroului, au dreptul de a cunoaște rațiunea care a condus la luarea unei
decizii și modalitatea de votare a fiecărui membru al consiliului. Evaluarea consilierilor prin
prisma rațiunii de adoptare a unei decizii și a votului dat față de aceasta reprezintă singurul
mecanism direct de evaluare pentru exercitarea, o dată la patru ani, a unui vot informat.
Posibil ca secretul profesional al votului și deliberării să fi fost consacrat în ideea oferirii
consilierului votant a unui confort a exercitării libertății de conștiință la momentul adoptării unor soluții
care pot fi calificate ca sensibile prin raportare la efectul pe care îl au față de confrații lui (de exemplu,
exercitarea sau nu a unei acțiuni disciplinare). Cu toate acestea considerăm că însăși libertatea
avocatului devenit consilier de a candida sau nu spre a fi ales în organul colectiv de conducere face
nejustificată o astfel de protecție. Cine dorește să-și asume liber responsabilitatea unei funcții de
conducere trebuie să-și asume și situațiile delicate, în care decizia adoptată poate fi nepopulară. Dar,
într-o atare situație, cu atât mai mult lipsa secretului deliberărilor poate face avocatul sau avocații pe
care îi privește decizia (și nu numai) să înțeleagă raționamentul din spatele deciziei.
V. Concluzii. Abordare de lege ferenda
Față de cele mai sus abordate și analizate considerăm că de lege ferenda se impun
următoarele modificări la nivelul legislației profesiei de avocat:
a) Definirea clară a sferei informațiilor care au caracter confidențial și față de care membrii
organelor profesiei trebuie să respecte obligația de confidențialitate;
b) Renunțarea prin abrogare la ideea de secret profesional, prin raportare la activitatea de
deliberare și vot a organelor de conducere ale profesiei de avocat;
c) Abrogarea incriminării stabilite prin art. 45 alin. 6 din Legea nr. 51/1995, republicată, având
în vedere suficiența și claritatea normei de incriminare generale, edictate de art. 227 alin. 1 C.pen.
Evident, prezentele concluzii sunt doar puncte de pornire în dezbaterile pe care profesia
noastră ar trebui să le poarte deschis, de fiecare dată când este posibil, până la identificarea unei
soluții legislative sau de interpretare care să rezolve problema analizată.
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Avocații români și dreptul european

Prof. univ. dr. Ion Turculeanu
Vicepreședinte al Uniunii Barourilor din România
Dreptul Uniunii Europene este un sistem de reguli care funcționează în statele membre ale
Uniunii Europene. De la înființarea Comunității de Cărbune și Oțel după al doilea război mondial,
UE s-a dezvoltat pentru a realiza pacea și justiția socială pentru poporul său și pentru comunitatea
globală1. UE are instituții politice, politici sociale și economice, care depășesc statele naționale în
scopul cooperării și dezvoltării umane2. Potrivit Curții de Justiție, UE reprezintă "o nouă ordine
juridică a dreptului internațional" 3 . Bazele juridice ale UE sunt Tratatul privind Uniunea
Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, aprobate în unanimitate de
guvernele a 28 de state membre. Membrii noi se pot alătura, dacă aceștia sunt de acord să respecte
regulile organizației și membrii vechi pot pleca conform "propriilor cerințe constituționale" 4 .
Oamenii au dreptul să participe prin intermediul Parlamentului și al guvernelor lor naționale în
elaborarea legislației pe care UE o face. Comisia are inițiativă în materie de legislație, Consiliul
Uniunii Europene reprezintă guverne ale statelor membre, Parlamentul este ales de cetățenii
europeni, iar Curtea de Justiție este menită să susțină statul de drept și drepturile omului5. După
cum a statuat Curtea de Justiție, UE este "nu numai o uniune economică", ci este menită să "asigure
progresul social și să caute îmbunătățirea constantă a condițiilor de viață și de muncă ale
popoarelor lor"6.
Ideile democratice de integrare pentru națiunile internaționale și europene sunt la fel de
vechi ca și statul național modern7.
După războaiele napoleoniene și revoluțiile din 1848 din secolul al XIX-lea, Victor Hugo
la Congresul Internațional pentru Pace din 1849 a imaginat o zi în care ar exista o întâlnire "față
în față" a Statelor Unite ale Americii și a Statelor Unite ale Europei, întinzându-se peste mări spre

1

See TEU art 3(1) 'The Union's aim is to promote peace, its values and the well-being of its peoples.' (3) '... and shall
promote social justice and protection...'
2
See TEU arts 3(3) 'It shall work for the sustainable development of Europe based on balanced economic growth and
price stability, a highly competitive social market economy, aiming at full employment and social progress, and a high
level of protection and improvement of the quality of the environment'. Art 4(3) 'Pursuant to the principle of sincere
cooperation, the Union and the Member States shall, in full mutual respect, assist each other in carrying out tasks
which flow from the Treaties'.
3
Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen (1963) Case 26/62
4
TEU art 50. On the most sophisticated discussion of constitutional law and human rights principles for secession,
see Reference Re Secession of Quebec [1998] 2 SCR 217, particularly [67] "The consent of the governed is a value
that is basic to our understanding of a free and democratic society. Yet democracy in any real sense of the word cannot
exist without the rule of law". And [149] "Democracy, however, means more than simple majority rule".
5
See TEU arts 13–19
6
Defrenne v Sabena (1976) Case 43/75
7
See generally P Craig and G de Búrca, The Evolution of EU Law (2011) and P Craig, 'The Development of the EU'
in C Barnard and S Peers (eds), European Union Law (2014) ch 2

IUSTITIA NR. 1/2018

17

a-si da mana"8. Primul război mondial a devastat societatea și economia Europei, iar Tratatul de la
Versailles nu a reușit să instituie un sistem internațional funcțional în cadrul Ligii Națiunilor, nici
o integrare europeană și a impus condiții de pedeapsă pentru repararea plăților pentru țările care
au pierdut9. După un alt colaps economic și creșterea fascismului a condus la un al doilea război
mondial, societatea civilă europeană a fost hotărâtă să creeze o uniune durabilă care să garanteze
pacea mondială prin integrarea economică, socială și politică.
Tratatul de la Roma din 1957, semnat în Musei Capitolini, a fost primul tratat internațional
care prevedea integrarea socială, economică și politică, în domenii limitate, pentru statele-națiune.
Să "salveze generațiile următoare de flagelul războiului, care de două ori ... a adus tristețe
inimaginabila omenirii" 10 , Carta Organizației Națiunilor Unite a fost adoptată în 1945, iar
conferința de la Bretton Woods a creat un nou sistem de servicii bancare, financiare și comerciale
mondiale integrate. De asemenea, Consiliul Europei, format prin Tratatul de la Londra din 1949,
a adoptat o Convenție europeană pentru drepturile omului, supravegheată de o nouă instanță
transnațională la Strasbourg în 1950. Deja în 1946 Winston Churchill, care fusese recent învins ca
prim-ministru britanic în 1945, a cerut "Statele Unite ale Europei", deși acest lucru nu a însemnat
că Marea Britanie și-ar îndepărta legăturile cu Commonwealth-ul. În 1950, ministrul francez de
externe Robert Schuman a propus ca, începând cu integrarea producției de cărbune și oțel francez
și german, să existe "o organizație deschisă participării celorlalte țări ale Europei", în care
"solidaritatea în producție" ar face războiul, "nu doar de neimaginat, ci de material imposibil"11.
Tratatul de la Paris din 1951 a creat prima Comunitate Europeană a Cărbunelui și Oțelului, semnată
de Franța, Germania de Vest, Belgia, Olanda, Luxemburg și Italia, cu președintele său Jean
Monnet. Teoria sa a fost pur și simplu că războiul ar fi imposibil de costisitor dacă proprietatea și
producția economiei fiecărei țări au fost amestecate împreună.
Ideea unui cosmopolit, a unei cetățenii a lumii este foarte veche. Ea datează din Antichitate
și Stoicism, inițiind probabil in diogeneza cinica ce a răspuns la întrebarea despre originea sa:
"Sunt cosmopolit, cetățean al lumii!"12. Umanismul stoicilor nu privește numai pe cetățenii romani,
ci și pe sclavi și barbari ca ființe umane. A influențat în mod semnificativ ius gentiumul romanilor
13
. Acesta din urmă era mai vast decât legea pur interstatală a modernilor. Vechiul ius gentium a
recunoscut personalitatea juridică nu numai statelor, ci și persoanelor fizice, romani și peregrini
(străini, barbari). În plus, legea poporului antichității a inclus principii generale ale dreptului privat,
oferind romanilor și peregrinilor posibilitatea de a stabili relații contractuale. Astfel, aceasta a
garantat o certitudine juridică minimă pentru comerțul internațional14.
Într-adevăr, ius gentium, acest vechi drept cosmopolit, nu avea o fundație etică care provine
din stoicism, care avea o influență foarte mare în straturile sociale dominante ale Imperiului
Roman, dar și motivații concrete, de tip "bastion" economic.
Stoicismul clasic a fost, mai presus de toate, etic și moral. Cosmopolitismul său a fost doar
marginal politic, adică orientat spre înființarea unei Orase Politice Mondiale și a unei cetățenii
universale.
8

V Hugo, Opening Address to the Peace Congress (21 August 1849). Afterwards, Giuseppe Garibaldi and John Stuart
Mill joined Victor Hugo at the Congress of the League of Peace and Freedom in Geneva 1867.
9
See JM Keynes, The Economic Consequences of the Peace (1919)
10
See the UN Charter 1945 Preamble
11
R Schuman, Speech to the French National Assembly (9 May 1950)
12
A propos de l'influence du stoïcisme sur Immanuel Kant voir: Martha C. NUSSBAUM, "Kant und stoisches
Weltbürgertum", in: Friedendurch Recht –Kants Friedensidee und das Problem einer neuen Weltordnung,Matthias
Lutz-Bachmann & James Bohmann (édit.), Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1996, p. 45-75, surtout p. 48-49
13
Hans Joachim STOERIG, Kleine Weltgeschichte der Philosophie, Frankfurta. M., Fischer Taschenbuch Verlag,
1999, p. 219
14
Wolfgang KUNKEL, Römische Rechtsgeschichte, Köln/Graz, Böhlau Verlag, 1964, p. 73-81, surtout p. 73-75.
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Când cineva traduce în limba kantiană câmpul interguvernamental de apreciere a Uniunii
Europene, cei mai sceptici dintre oamenii de știință politică ar numi Uniunea probabil o alianță
permanentă între statele suverane și republicane, dorind să păstreze pacea între ei, in timp ce Kant
o propune în al doilea articol final al Proiectului de Perpetuă Pace. Prin urmare, este posibilă o
comparație empirică între postulatele formulate de Immanuel Kant și realitatea Uniunii Europene
astăzi pe această bază.
Uniunea și Comunitatea Europeană sunt o asociație de state în continuă creștere. Dinamica
este orizontală, determinată de extinderea la noi membri. Este, de asemenea, verticală, în
continuarea aprofundării interconectării juridice interstatale. Această aprofundare se desfășoară la
două niveluri. În primul rând, statele își intensifică colaborarea la nivelul Uniunii în cadrul unei
colaborări interguvernamentale, care implică politici din ce în ce mai legate de politică înaltă, cum
ar fi cooperarea polițienească și judiciară, securitatea internă și, în final, politica externă și de
securitate comună. În al doilea rând, aprofundarea se realizează în principal prin comunizarea
domeniilor de politică guvernate anterior la nivel interguvernamental al Uniunii, care se leagă la
nivelul supranațional al Comunității Europene.
În cele din urmă, Uniunea Europeană este o structură a vaselor comunicante. Este ca și
Fântâna din Trevi cu bazinele suprapuse. Proiectele politice ale Consiliului European izvorăsc ca
apa de la jet către vârf. Acestea cad în primul bazin al Uniunii și provin din acest cel mai mic
container, reglementat de dreptul internațional, la recipientul mult mai mare de la baza care este
comunitară, supranațională și densă în normalizarea juridică și accesibilă cetățenilor. Quermonne
vorbește despre un sistem politic european15.
Conform curentelor doctrinare supranaționaliste și federaliste, Comunitatea Europeană
excelează în conceptul de organizare internațională clasică. Pentru prima, Comunitatea este o nouă
ordine publică sui generis, iar pentru aceasta din urmă este chiar o federație europeană în proces.
După cum scrie Gerkrath, există diferite elemente materiale și formale care fac posibilă afirmarea
că CE este o nouă autoritate publică autonomă independentă de statele membre și că aceasta
depășește în funcție de importanță și competență criteriile obișnuite ale unei organizații
internaționale.
Din punct de vedere material, Comunitatea Europeană a fost dată, începând de la Tratatul
de la Roma, cu diferitele sale revizuiri într-un mod tot mai în creștere, în domenii politice de
competență sau în comun cu statele membre. Aceste domenii cuprind în prezent aproape întreaga
viață economică și cea mai mare parte a politicilor sociale europene. Părinții fondatori ai integrării
europene s-au bazat pe o interpenetare socio-economică bazată pe solidaritatea faptelor
transnaționale între persoane fizice și juridice și pe armonizarea legislativă între statele membre.
Legislația comunitară limitează în mod direct și puternic puterea constituțională,
legislativă, executivă și judiciară a statelor membre ale CE. Acesta conține celebrul element al
supranaționalității pe care Bogdandy l-a definit în două moduri: în primul rând, primatul și
aplicabilitatea imediată a dreptului comunitar în legislația națională; in al doilea rând, aplicarea
regulii de majoritate în procesul comunitar de luare a deciziilor.
Uniunea Europeană face constant titluri la nivel politic, economic, financiar și juridic. Cu
toate acestea, dacă această organizație internațională singulară pare să se întoarcă în întregime spre
viitorul ei, ea nu poate pierde din vedere patrimoniul său juridic și filozofic care a fost atât de
benefic pentru istoria sa.
Drepturile omului fac parte din această moștenire și, prin urmare, este necesar să se respecte
influența lor asupra acestei construcții originale în dreptul internațional, pentru a arăta că acestea
sunt, în opinia noastră, în centrul acestei construcții, așa cum este ilustrat de Jean-Paul Costat,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului: "Drepturile omului nu sunt o idee nouă în Europa", a spus
15

Jean-Louis QUERMONNE, Le système politique européen, Paris, Montchrestien, 1993, p. 159.
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Saint-Just despre fericire. Și, din fericire, nu sunt o idee pierdută. "
În timp ce influența drepturilor omului este evidentă, acum este necesar să examinăm
eficacitatea acestor drepturi pentru a demonstra interesul legal al acestor drepturi. Acesta este unul
dintre aspectele cele mai originale ale Uniunii Europene, ceea ce o diferențiază de alte organizații
internaționale, cum ar fi, de exemplu, Organizația Națiunilor Unite.
Originalitatea influenței drepturilor omului asupra sistemului juridic al Uniunii Europene
este dublă: aceste drepturi pot fi invocate direct de către persoane fizice, iar instanțele naționale
înalte sunt de acord să joace jocul convenționalității.
Deși accesul la controlul jurisdicțional este limitat pentru chestiunile obișnuite ale legii,
Curtea de Justiție a dezvoltat treptat o abordare mai deschisă în ceea ce privește drepturile omului.
Drepturile omului au devenit, de asemenea, esențiale în interpretarea și construirea
corespunzătoare a întregii legislații a UE. Dacă există două sau mai multe interpretări plauzibile
ale unei reguli, ar trebui aleasă cea mai consistenta cu drepturile omului. Tratatul de la Lisabona
din 2007 a conferit drepturi competenței Curții de Justiție și a solicitat aderarea UE la Convenția
europeană a drepturilor omului, sub supravegherea Curții de la Strasbourg. Inițial, reflectând
natura sa economică primitivă, tratatele nu făceau referire la drepturi. Cu toate acestea, în 1969, în
special după îngrijorarea din partea Germaniei, Curtea de Justiție a declarat în Hotărârea Stauder
/ Orașul Ulm că "drepturile fundamentale ale omului" sunt "consacrate în principiile generale ale
dreptului comunitar". Aceasta a însemnat că domnul Stauder, care a primit unt subvenționat în
cadrul unui sistem de protecție socială al UE doar prin afișarea unui cupon cu numele și adresa lui,
avea dreptul să pretindă că acest lucru ia încălcat demnitatea: el avea dreptul să nu treacă prin
umilința de a dovedi Identitate pentru a obține alimente. În timp ce acele "principii generale" nu
au fost scrise în dreptul UE și pur și simplu declarate de către instanță, aceasta corespunde unei
opinii filozofice majoritare conform căreia regulile "negre litere" sau legea pozitivă există în mod
necesar din motive că societatea Ei doresc: acestea dau naștere unor principii, care informează
scopul legii. În plus, Curtea de Justiție a clarificat faptul că recunoașterea drepturilor sale a fost
"inspirată" de propriile "tradiții constituționale" ale statelor membre,16 si tratatelor internaționale
17
. Acestea includ drepturile constatate în constituțiile statelor membre, actele constitutive ale
Parlamentului, cazurile judiciare, Convenția europeană a drepturilor omului, Carta Socială
Europeană din 1961, Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948 sau Convențiile
Organizației Internaționale a Muncii. UE însăși trebuie să adere la CEDO, deși în "avizul 2/13"
Curtea de Justiție a întârziat, din cauza dificultăților percepute în menținerea unui echilibru adecvat
al competențelor.
Legea europeană este legată de cetățenii cărora li se aplică și în serviciul căruia este. Astfel,
avocatul român are același statut ca orice alt avocat membru al asociațiilor de bară din țările
membre ale Uniunii Europene. Modul în care avocatul român utilizează legea europeană depinde
în mod direct de nevoile cetățeanului în favoarea căruia avocatul exercită mandatul.
Deci, care este rolul nostru în Uniune? Este vorba despre protejarea drepturilor cetățenilor
- fie fundamentale sau sociale - și a principiilor liberei circulații a mărfurilor și lucrătorilor?
Poate avocatul să fie un actor important în protejarea valorilor care au făcut ca continentul
nostru să fie destinația cea mai dorita? Putem ajuta la păstrarea valorilor europene și la dezvoltarea
acestora pentru o mai bună protecție a drepturilor fiecărei persoane?
La 24 martie 2017, Papa Francis, în celebrarea celei de-a 60-a aniversări de la semnarea
Tratatului de la Roma, a reamintit cât de prezente sunt principiile care stau la baza edificării
construcției care este astăzi Uniunea Europeană.
Solidaritatea dă naștere la deschiderea față de ceilalți. "Planurile noastre nu sunt inspirate
16
17

Internationale Handelsgesellschaft (1970) Case 11/70, [1970] ECR 1125
Nold v Commission (1974) Case 4/73, [1974] ECR 491
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de interesul propriu",18 a declarat cancelarul german, K. Adenauer. Ministrul francez al Afacerilor
Externe, C. Pineau, a reiterat acest sentiment: "Cu siguranță țările care se vor uni ... nu au intenția
de a se izola de restul lumii și de a se înconjura cu bariere insurmontabile".19 Într-o lume care era
prea familiarizată cu tragedia zidurilor și a diviziunilor, era evident important să lucrăm pentru o
Europă unită și deschisă și pentru îndepărtarea bariera nenaturala care împărțea continentul de la
Marea Baltică la Marea Adriatică. Ce eforturi au fost făcute pentru a rupe acest zid! Cu toate
acestea, memoria acestor eforturi a fost pierdută astăzi. Uitată este și tragedia familiilor separate,
a sărăciei și a sărăciei născute din acea diviziune. În cazul în care generațiile trebuiau să vadă
căderea acestor semne de ostilitate forțată, astăzi dezbatem cum să ținem seama de "pericolele"
timpului nostru: începând cu lungul dosar al femeilor, bărbaților și copiilor care fug de război și
sărăcie, căutând doar un viitor Pentru ei înșiși și pentru cei dragi.
În epoca de astăzi a lipsei memoriei, uităm adesea o altă mare realizare a solidarității
ratificată la 25 martie 1957: cea mai lungă perioadă de pace din secolele recente. "Popoarele care
s-au adunat de-a lungul timpului în tabere opuse, luptându-se unul cu celălalt ... se află acum unite
și îmbogățite de identitățile lor naționale distincte".20 Pacea este întotdeauna rodul unei contribuții
libere și conștiente a tuturor. Cu toate acestea, "pentru mulți oameni de astăzi, pacea apare ca o
binecuvântare care trebuie luată de la sine înțeles",21 una care poate ajunge cu ușurință ca fiind
superfluă. Dimpotrivă, pacea este un bun prețios și esențial, pentru că fără ea nu putem construi
un viitor pentru nimeni și ajungem să "trăim zilnic".22”
Cetățenia europeană și drepturile pe care aceasta le conferă sunt în centrul Uniunii
Europene și sunt foarte apreciate de europeni: aceste drepturi includ munca sau studierea într-o
altă țară europeană și participarea la alegerile pentru Parlamentul European, dar și acordarea de
asistență consulară în cazul De probleme în timpul sărbătorilor din afara UE. 87% dintre europeni
sunt conștienți de statutul lor de cetățeni ai Uniunii, un procent care nu a fost niciodată mai mare.
Având în vedere caracterul din ce în ce mai transnațional al principalelor provocări ale
timpului nostru, marea majoritate a europenilor solicită acțiuni comune ale UE pentru a răspunde
preocupărilor lor majore, cum ar fi gestionarea migrației, combaterea amenințărilor la adresa
securității și securității globale. Mai presus de toate, cetățenii europeni doresc să continue să
călătorească, să lucreze, să facă afaceri și să studieze liber, ușor și în siguranță oriunde în Uniunea
Europeană.
Tratatul de la Roma, semnat cu șaizeci de ani în urmă, a pregătit calea pentru integrarea
economică și durabilitatea păcii pe continentul nostru și a dus la Uniunea Europeană de astăzi cu
peste 500 de milioane de cetățeni.
Într-o Europă unde rata natalității este mai mică decât mortalitatea, putem vorbi despre un
viitor al cetățeanului european independent de criza migrației?
De la începutul anilor 1990, migrația netă a fost forța motrica din spatele creșterii totale a
populației din spațiul european. Mai ales că imigranții sunt tineri și favorizează rata natalității.
Criza din 2008, cu toate acestea, marchează o inflexiune adesea ignorată în dezbaterea publică.
Începând cu anul 2009, migrația netă a zonei UE-28 a scăzut de la 1 411 471 la 653 100 în 2013.
Cu alte cuvinte, fără o schimbare reală a politicilor migraționale, criza economică a redus
atractivitatea Comunității în ansamblu.
K. Adenauer, Chancelier fédéral de la République Fédérale d’Allemagne, Discours prononcé à l’occasion de la
signature des Traités de Rome, 25 mars 1957.
19
C. Pineau, Ministre des Affaires Etrangères de la France, Discours prononcé à l’occasion de la signature des Traités
de Rome, 25 mars 1957.
20
P.H. Spaak, Ministre des Affaires Etrangères de la Belgique, Discours prononcé à l’occasion de la signature des
Traités de Rome, 25 mars 1957
21
Papa Francisc, Discours aux membres du Corps Diplomatique accrédité près le Saint-Siège, 9 January 2017.
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În 2015, pentru prima dată, creșterea totală a UE în ansamblu provine din creșterea
migrației, din moment ce creșterea naturală este negativă, cu mai multe decese decât nașterile. Întradevăr, în cursul anului 2015, UE a cunoscut un flux migrat de peste un milion de persoane,
inclusiv persoane care fugeau de zone de război. Cu alte cuvinte, în 2015, UE a fost complet
dependentă de migrația sa netă pentru creșterea sa totală.
Deci mă întrebați dacă avocatul joacă un rol în acest climat dinamic în care cetățeanul
european și cel care dorește să se bucure de protecția dreptului european încearcă să construiască
un climat comun, o societate care să recunoască nevoile tuturor.
Îndrăznesc să cred că rolul nostru este primordial în multe feluri. În primul rând, pentru că
suntem vesta de salvare care traduce în fiecare limbă procedura juridică pusă în slujba persoanei.
Dar, poate, în mod neașteptat, pentru mulți, noi - profesioniștii din domeniul dreptului - suntem
cei pe conduita și gândirea căreia depinde întreaga construcție europeană. Găsim cheia care
determină direcția pe care Uniunea o va face în viitor. Traducem nevoile sociale ale indivizilor în
cerințe legale și niveluri minime de protecție.
Gândirea legală a adus continentul european la cel mai înalt nivel de jurisprudență a
drepturilor și libertăților persoanei și rămâne vectorul care menține principiile și aspirațiile
antecesorilor noștri la cel mai înalt nivel.
Cât despre impactul pe care l-a avut asupra avocaților români toată această structură
juridico-socială, construită în jurul ideii primordiale de respectare și protejare a drepturilor omului,
nu putem conchide decât că ei, în rolul lor de garanți ai respectării acestor valori, au găsit în
legislația europeană sprijinul imperios necesar în desfășurarea activității profesionale, un sprijin
pe care l-au primit cu brațele deschise, cu atât mai mult cu cât integrarea în comunitatea europeană
s-a petrecut într-o perioadă în care însăși societatea românească încerca să-și regăsească echilibrul.
Astfel, avocatului român, care nu demult a trecut de o perioadă neagră cu privire la
respectarea drepturilor și libertăților individuale, i se oferă libertatea de a-și împlini menirea,
putând duce liber și la bun sfârșit scopul său originar: apărarea cetățenilor.
Tot în contextul libertății avocatului român, ca urmare a implementării dreptului european
la nivel național, putem vorbi și despre libertatea acestuia de mișcare. Așadar, odată cu deschiderea
porților Uniunii, acestuia i s-a oferit dreptul de a oferi consultații și de a pleda pe teritoriul oricărui
stat membru, atât în ceea ce privește dreptul român cât și cu privire la dreptul național al statului
respectiv, oportunitate pe care avocatul român nu s-a temut s-o exploateze.
Toată această situație a reușit să creeze un cadru extrem de favorabil pentru dezvoltarea
relațiilor profesionale între avocații români și ceilalți avocați europeni, conlucrând astfel împreună
în scopul apărării din ce în ce mai eficiente a cetățenilor bătrânului continent.
Către ceea ce dorim să fim: mai buni, mai îndrăzneți, mai curajoși, mai respectați, mai
inovativi ... mai mult împreună ... mai europeni.
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FORUM
Procurorii sunt prea represivi, iar
avocații sunt prea permisivi

Av. Dan Mihai Șuta
Decan Baroul Satu Mare
Ideea acestei scrieri, precum și a titlului ei (precizare necesară pentru a nu fi umbrit de
suspiciunea plagiatului) s-a născut din excelentul interviu acordat de confratele meu, distinsul
avocat Marian Nazat, cotidianului Evenimentul Zilei, publicat în ediția electronică din 11 aprilie
2018, sub titlul ,,Revolta intelectualilor. Interviu exploziv cu Marian Nazat. Instabilitatea sociopolitică și economică a României a fost programată înadins! Să nu subestimăm Occidentul!”
Am citit cu reală plăcere, chiar cu nesaț, gândurile foarte ordonate și concluziile
contondente, greu de contrazis ale colegului meu care, cu stilul propriu, demn de un scriitor
profesionist, face radiografia istoriei recente a societății românești. Ca atare, pentru orice
cunoscător al limbii române și a realităților din țară, cele spuse de domnul avocat Marian Nazat
sunt limpezi, firesc izbucnite din experiența vremurilor trăite, evidente și chiar deloc greu de
înțeles. În definitiv, perioada vizată a fost suferită de fiecare dintre noi, desigur cu grade diferite
de percepere și înțelegere a celor petrecute.
Cu toată acuratețea textului și evidența celor descrise, nu am înțeles, totuși, la capitolul
dedicat principiului justiției măgărești, excelent relevat de confratele meu, remarca dumnealui
potrivit căreia ,,Într-o țară de vajnici acuzatori, e nevoie de judecători imparțiali și curajoși. Căci
procurorii sunt prea represivi, iar avocații prea permisivi, și atunci trebuie să existe un arbitru,
semnul echilibrului și măsurii, al dreptei cumpene.” Adică, nu am înțeles în ce fel avocații, prinși
între tăvălugul acuzării și dreapta cumpănă (nu o dată frântă de te miri ce poveri!) a judecătorului,
sunt prea permisivi. Este de notorietate și, cred eu, de la sine înțeles, că avocatul pledează interesul
clientului său, vinovat, nevinovat, mai puțin vinovat sau grav vinovat, cum o fi. Cert este că el
trebuie să se străduiască (obligație de diligențe și nu de rezultat!) să îl scoată fie basma curată pe
client, în caz de nevinovăție, fie cu minim de sancțiune, în ipoteza unei oarecari vinovății. Iar în
această zbatere, avocatul are o singură armă: argumentul juridic. Care, dacă e adecvat situației
juridice în discuție, eventual! este băgat în seamă, iar dacă nu, vorba fatalistului, asta e… Oricum,
evidența este în sensul în care avocatul în afară de acel argument juridic, care poate este primit,
poate nu, de către judecător, alte arme nu are în dotare. Ce să facă el în plus? Să scoată ghioaga
sau să țipe precum protestatarii în stradă că este în desfășurare un abuz, inițiat de procuror și tolerat
de judecător sau că însuși judecătorul (prezumat ca dreaptă cumpănă) este abuziv? E mai greu de
imaginat o astfel de posibilitate care, chiar dacă s-ar întâmpla, nu văd ce efecte pozitive pentru
client și însuși avocatul ar avea, în afară de câteva luni sau câțiva ani în plus pentru client și/sau
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clasica amendare a avocatului ,,apreciat” ca fiind de netolerat de mult nepermisiv. Ceea ce,
desigur, este la aprecierea subiectivă, uneori mult prea subiectivă, ca să nu zicem discreționară a
judecătorului. Pentru că, zic eu, chiar este cazul, ajungând în acel moment al evoluției sistemului
judiciar românesc, să spunem răspicat, cu subiect și predicat, că raporturile dintre procuror și
dreapta cumpănă, ținută de judecător sau chiar identificându-se cu ea, pe de o parte și avocat, în
calitate de apărător, pe de altă parte, sunt raporturi de putere, de cruntă și neiertătoare supunere a
avocatului față de cei dintâi, pentru că altfel, dacă avocatul iese din această triadă a supunerii, care
de ani de zile îi este băgată pe gât la modul primitiv, desigur, în regulă generală, poleită cu melanjul
dintre ipocrizie și mascaradă, numit procedură, dă de dracu. Și el și clientul lui! Cine gândește în
alt registru toată tărășenia numită justiție este fie fariseu, fie cu capul în nori umblător. Asta ca
regulă generală, iar excepțiile sunt puține, către deloc! Nevorbind de faptul că triada supunerii
funcționează invariabil de sus în jos, iar poziția avocatului, tot fără ipocrizie trebuie recunoscut,
este plasată precum cea impusă de Hotărârea nr. 781 din 5 septembrie 2012 a Consiliului Superior
al Magistraturii, publicată în Monitorul oficial al României nr. 657 din 17 septembrie 2012, adică
mai jos decât a celorlalți doi din triadă, judecătorul și procurorul.
Așa că, fiind conștient de această realitate din sălile de judecată, cvasi cotidiană, care,
privitor la prestațiile avocaților a primit varii și colorate denumiri (vorbit pereților, rol de băgător
de seamă, postură de papagal sau efect de apă sfințită) mă întreb ce ar putea face avocații pentru
a nu fi prea permisivi? Este clar că niciuna dintre opțiunile de mai sus nu funcționează și nici nu
are cum să funcționeze.
Așa fiind, oare este justificată aplicarea pecetei prea-permisivității asupra prestațiilor
avocaților? Nu cred! Sau, pentru a ne manifesta curiozitatea, hai să vedem!
Așadar, abordând un alt registru, îmi permit o întrebare: de ce s-a ajuns în situația în care
avocatul se trezește lipsit de arme în fața procurorilor sau a judecătorilor, iar efectul este
catalogarea lui ca ,,prea permisiv”? Cauzele tot în legi se găsesc sau/și în lacunele lor!
Să le luăm pe rând:
1. Constituția României, prin articolul 24, îl desemnează pe avocat unic titular al apărării,
din oficiu sau convenționale, în procesele penale. Textul constituțional nu lasă loc pentru
interpretări. Însă această dispoziție constituțională nu este dublată de o dispoziție legală, cu
caracter infraconstituțional și de principiu, la fel imperativă, care să-l desemneze pe avocat ca
unicul subiect activ al funcției apărării.
2. Lipsa unei dispoziții clare din cuprinsul Codului de procedură penală care să-l
desemneze pe avocat unicul subiect activ și, în același timp, titular al funcției apărării în procesul
penal, este pentru o lege scrisă în secolul al XXI-lea, în România parte a Uniunii Europene, o
lacună gravă și greu de înțeles. De aici, decurg, desigur, consecințe dintre cele mai dramatice, atât
pentru înșiși avocații care asigură apărarea în respectivele procese penale, cât și pentru clienții lor,
indiferent de calitatea lor de părți, de subiecți procesuali principali ori de alți subiecți procesuali
(art. 32-34 c.pr.penală).
3. Care sunt aceste consecințe:
3.a) răul pornește, ab initio, de la concepția legiuitorului infraconstituțional care, prin cele
statuate în art. 3 și 31 din codul de procedură penală, având denumirile marginale ,,Separarea
funcțiilor judiciare” și, respectiv, ,,Avocatul”, nu îl menționează pe avocat ca titular al funcției
apărării în procesul penal (creând, astfel, în mod clar și lipsit de echivoc o discriminare negativă
între acesta și procuror) și, respectiv, dispune că ,,Avocatul asistă sau reprezintă părțile ori subiecții
procesuali în condițiile legii.” De ce sunt rele originare aceste dispoziții din legea procedurală
penală, cea dintâi contaminată de o gravă omisiune, iar cea de a doua de un conținut greșit? Pentru
simplul fapt că îl reduc pe avocat la calitatea de reprezentant/ mandatar al părții sau subiectului
procesual al clientului său ori de asistent al acestuia. Calitate care decurge, volens nolens, din
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dispozițiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, context în care,
dispoziția de la art. 31 c.pr.penală poate părea și inutilă și superfluă! Dar, fiind reluată de acest text
de lege, duce la concluzia unei poziții de auxiliar al avocatului în cadrul procesului penal, a unui
soi de băgător de seamă, tolerat din motive de bunăvoință legislativă a statului, impusă nu de buna
credință a consacrării egalității, mai ales de mijloace, dintre acuzare și apărare, ci, mai degrabă, de
obligația constituțională, cu lehamite recunoscută, de a da o oarecare eficiență articolului 24 din
Constituție. Este neîndoielnic că în ipoteza în care art. 31 c.pr.penală ar fi fost complet și ar fi
dispus, într-o redactare și cu un conținut adecvate dezideratului, în conformitate cu care avocatul
exercită funcția apărării în procesul penal, poziția acestuia ar fi dobândit semnificația unui rol
activ (nu de auxiliar și de decor) în procesul penal, obligatoriu de solicitat și de respectat de către
toate organele judiciare, deoarece este titularul uneia dintre funcțiile judiciare, în prezent incomplet
prevăzute de art. 3 alin. 1 c.pr.penală, respectiv a funcției de apărare.
Cred că evoluția recentă a proceselor penale, a dovedit fără putință de tăgadă, că omisiunea
menționării funcției apărării printre funcțiile judiciare ale procesului penal român (art. 3 alin. 1
c.pr.penală) a cauzat multe neplăceri atât avocaților, cât și clienților lor. Exemple în acest sens sunt
multiple, între care, printre cele mai elocvente, se înscriu: posibilitatea derulării unor proceduri în
lipsa avocatului, apărător al părții sau al altor subiecți procesuali, lipsa obligației organului judiciar
de a-l anunța pe avocat despre efectuarea unor acte de urmărire penală în cauză (în reglementarea
actuală obligatorie doar în ipoteza în care acesta solicită în mod expres înștiințarea lui prealabilă,
conform art. 92 alin. 2 c.pr.penală), reducerea cazurilor de asistență juridică obligatorie doar la
cele menționate de art. 90 c.pr.penală, în faza urmării penale nefiind obligatorie apărarea în cazul
în care acuzatul este cercetat pentru infracțiuni pentru care legea prevede pedepse mai mari de 5
ani etc. Toate acestea au avut ca efect lipsirea de eficiență a dispozițiilor art. 24 din Constituție,
referitoare la asigurarea efectivă, pe tot parcursul procesului, a dreptului la apărare, precum și a
condițiilor optime pentru exercitarea acestui drept de către avocat în beneficiul și interesul
clientului său.
Cel mai mare rău este dat de posibilitatea pusă la îndemâna acuzării de a desfășura, practic,
întreaga urmărire penală in rem, fără ca acuzatul să știe că este subiectul unei anchete penale și,
în consecință, fără a avea posibilitatea de a se apăra prin angajarea unui avocat și, ceea ce este
foarte grav!, fără nicio obligație din partea acuzării de a-i asigura apărarea, cele dispuse de art. 90
lit. b) c.pr.penală fiind mult prea laxe și la aprecierea larg subiectivă a organului de anchetă . Am
văzut dosare întregi, cu zeci de volume, în care practic toată ancheta s-a desfășurat așa zis in rem,
fără ca acuzatul să fi știut despre aceasta, pentru ca la final să fie chemat, pus în fața faptului
împlinit, continuându-se urmărirea penală față de el in personam, punându-se în mișcare acțiunea
penală, iar apoi fiind reținut și propus pentru luarea măsurii arestării preventive, fără a avea timpul
fizic necesar nici el și nici avocații lui să își formuleze apărările care se impuneau. Iar când apărarea
a invocat dreptul la un proces echitabil, înscris în Constituție, Codul de procedură penală și în
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, au fost invitați de către
procuror, cu maxim cinism, ca despre asta să vorbească la CEDO!?? Invitația fiind preluată și de
judecătorul de drepturi și libertăți care a admis fără să clipească propunerea de arestare
preventivă!??
3.b) Răul continuă cu reglementarea lacunară a drepturilor și obligațiilor avocatului în
procesul penal (art. 88-96 c.pr.penală). În timp ce articolul 24 din Constituție dispune că dreptul
la apărare este garantat și că în tot cursul procesului părțile au dreptul să fie asistate de un avocat
ales sau numit din oficiu, tocmai garanțiile menționate de Constituție în vederea asigurării
dreptului la apărare lipsesc din legea procedurală ori sunt insuficiente. Astfel:
- art. 90 c.pr.penală permite desfășurarea urmăririi penale pentru infracţiuni pedepsite cu
închisoare mai mare de 5 ani fără obligația asigurării de către acuzare a asistenței juridice
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obligatorii. Desigur cu excepțiile menționate. Această posibilitate în mod vădit este în contradicție
cu textul constituțional mai sus menționat și, în același timp, face posibilă lipsirea acuzatului de o
minimă apărare, îndeosebi în condițiile în care nu știe de ancheta penală desfășurată împotriva lui.
De exemplu, atunci când este domiciliat în străinătate, plecat un timp mai îndelungat din țară la
muncă sau, pur și simplu, domiciliat la o altă adresă decât cea care rezultă din evidențele oficiale
administrative.
- în cuprinsul art. 92 alin. 2 c.pr.penală, obligația acuzării de a asigura exercitarea efectivă
a dreptului la apărare, este răsturnată prin condiția impusă avocatului, atât celui ales, cât și celui
numit din oficiu, de a solicita, în prealabil, să fie încunoștințat despre data și ora efectuării actului
de urmărire penală ori a audierii realizate de judecătorul de drepturi și libertăți. Așadar, un drept
constituţional, înscris în Constituție la capitolul drepturile și libertățile fundamentale este, practic,
anulat printr-o condiție impusă, de o dispoziția legală infraconstituțională, în sarcina avocatului
(aceea de a solicita organului judiciar încunoștințarea lui prealabilă despre efectuarea actelor de
anchetă în cauză). În loc să se fi dispus clar, fără echivoc , în executarea celor prevăzute de art. 24
din Constituție, obligația informării prealabile și într-un termen rezonabil, de către organele
judiciare (fie procuror, fie poliție judiciară) a avocatului despre efectuarea fiecărui act de urmărire
penală în cauză. Această din urmă soluție este și practică și se impunea de la sine, cu atât mai mult
pentru ipoteza în care la dosarul cauzei de regăsește delegația avocatului, indiferent că este unul
ales sau unul numit din oficiu. Este de neînțeles formalismul păgubos al legiuitorului atunci când
a înlocuit obligația acuzării de a anunța apărarea despre efectuarea actelor de anchetă, cu aceea a
eventualei disponibilități a apărării de a formula în prealabil o cerere în acest sens, întrucât, în
esență, s-a anulat o dispoziție constituțională imperativă care, astfel executată prin dispoziția legală
infraconstituțională în discuție, a fost transformată într-o obligație cu caracter supletiv.
- exercitarea drepturilor avocatului, îndeosebi a celor prevăzute de art. 94 C.pr.penală,
referitoare la consultarea dosarului cauzei în care are calitatea de apărător, au fost mult îngreunate,
fiind birocratizate la o manieră nedemnă de pretențiile unui stat de drept, prin Ordinul Ministrului
Administrației și Internelor nr. 64/2015 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în scopul
asigurării exercitării dreptului de a consulta dosarul penal, publicat în Monitorul oficial nr. 500 din
7 iulie 2015. Prin acest ordin se pot pune și chiar se pun efectiv piedici pentru exercitarea unui
drept fundamental al avocatului, acela de a cunoaște conținutul unui dosar penal în care are
calitatea de apărător, ,,procedura” pretins a fi urmată fiind presărată de opreliști și condiționări
nejustificate, dar, în același timp, lipsită de termene cât de cât rezonabile pentru executarea de
către organele judiciare a obligației lor de a-i permite avocatului studierea dosarului sau eliberarea
copiilor solicitate de către acesta, obligație corelativă dreptului avocatului de a studia dosarul
cauzei. În practică se întâmplă ca pentru studierea unui dosar sau pentru obținerea unor copii din
acesta avocatul să aștepte săptămâni sau chiar luni de zile. După cum, în așteptare fiind, să se
pomenească cu dosarul trimis în instanță. Este și aceasta o dovadă a tratamentului inadmisibil la
care de multe ori este supus avocatul, a obstrucționării demersurilor sale pentru apărarea clientului
și a lipsei de respect față de eforturile pe care le depune în executarea dreptului constituțional la
apărare al clientului său. Spicuind din acest ordin, mi se par impardonabile și umilitoare
dispozițiile art. 9 alin. 2 referitoare la strădaniile pe care trebuie să le depună organele poliției
judiciare pentru a nu se putea citi datele cu caracter personal cuprinse în actele copiate și care
urmează a fi predate avocatului. Nu știu care au fost rațiunile supreme pentru care o astfel de
dispoziție a fost înserată într-un ordin al ministrului de interne, dar executarea ei face ca pagini
întregi ale copiilor la care are dreptul avocatul să fie măzgălite la manieră primitivă, nevorbind de
imposibilitatea stabilirii unor chestiuni de fapt uneori chiar relevante în cauză, cum ar fi domiciliul
unui martor sau a persoanei vătămate, vârsta acestora etc. Este apoi de izul de ilegitimă suspiciune
față de avocat care răzbate din aceste reglementări administrative!?! Nu cred că în procesul de
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elaborare a unor astfel de acte administrative cu caracter normativ este cazul a se pleca de la
prezumția de conduită ilicită a avocatului, de la presupunerea unui aport ilicit al acestuia în
activitatea pe care o desfășoară în interesul clientului său!
Cam acestea sunt unele dintre dispozițiile actualelor reglementări care, în situații concrete,
îi fac pe avocați să fie ,,prea tăcuți”. Oare cât de vocali ar trebui să fie pentru ca lacunele, lipsa de
reglementare sau exagerata ori inutila normare să fie surmontate? Cred că nici dacă toți avocații
se unesc și urlă la unison împotriva neregulilor legislative, ele nu se vor suplini ori înlătura.
Aceasta se va putea întâmpla exclusiv prin responsabilizarea puterii legiuitoare și prin creșterea
calitativă a actului de legiferare, respectiv a produsului acestuia, însumând legi și ordonanțe, prin
respectarea principiului supremației Constituției și înlăturarea tendințelor de birocratizare și
suprabirocratizare a procedurilor legale.
Pentru a nu fi acuzat de lipsă de echilibru sau de înscriere în tendințele de asaltare a
procurorilor îmi permit, la finalul acestor considerente să relatez un episod din practica mea recentă
și care, sincer să fiu, m-a lăsat fără replică, mai precis, conform regulii, de mulți îndrăgită, ,,tăcerea
este de aur” , m-am constrâns la a nu vorbi prea multe, într-o ipostază deloc măgulitoare în care
am fost pus de curând de o tânără judecătoare a secției a V-a civilă a Tribunalului București. Ce sa întâmplat: în executarea unui contract de asistență juridică, m-am deplasat la instanța
bucureșteană. Ce-i drept, din cauza posibilităților limitate de deplasare către capitala noastră,
reduse, practic la avionul zilnic, cu plecare la o oră bine avansată în dimineață din Satu Mare, am
ajuns cu o oarecare întârziere în sala de ședință nr. 102 a instanței. Întrucât mai aveam o cauză la
Înalta Curte de Casație și Justiție în aceeași zi, programată în jurul amiezii, precum și pentru a
cerceta dosarul, am solicitat spre vedere, în intervalul dintre două cauze, dosarul în care aveam
calitatea de avocat. Mi s-a răspuns cu maximă iritare de către doamna președintă (complet
unipersonal) să nu întrerup instanța. M-am conformat și am rămas în continuare în așteptare,
realizând indispoziția ,,instanței”. După ce s-au mai strigat vreo două pricini, mi-am luat inima în
dinți și am recidivat cu cererea mea, de data aceasta de pe unul dintre cele două podiumuri din sala
de judecată. Am fost băgat în seamă, îndeosebi de privirea semeață, ușor amenințătoare și peste
firescul situației și a repetatei mele îndrăzneli de către titulara de complet, repezindu-mi-se, în
consecință, o întrebare oarecum stupidă, raportat la adecvarea mea la calitatea de avocat, respectiv
îmbrăcat în robă, cu toți nasturii încheiați până la gât, deși era căldură mare: Cine sunteți
dumneavoastră? M-am prezentat cu prenumele și numele, așa cum rezultă din buletin, precedat
de calitatea de avocat care oricum rezulta din ținuta mea. Poate că nu a fost satisfăcător răspunsul
meu, cu toate că altul nu puteam avea de dat, motiv pentru care doamna judecător m-a taxat cu
următoarea observație: de ce stați la masa aceea (adică la una dintre mesele de pe cele două
podiumuri)? Aceea este a reprezentantului Ministerului Public! Mergeți la cealaltă sau studiați
dosarul în primul rând! A devenit cert pentru mine, ca de altfel pentru întreaga asistență cu care
era din belșug ticsită sala de ședință, că doamna președintă este pusă pe harță, motiv pentru care,
urmărindu-mi scopul de a termina cât mai repede cauza și, mai ales fără discuții inutile, mi-am
frânt pornirea de a-i da replica usturătoare care-mi stătea pe limbă, gata să-și trăiască scurta
existenţă sonoră și m-am rezumat la a-i spune că la ,,cealaltă masă” nu este nici măcar un scaun.
Replica mea, recunosc mult prea blândă (parțial tăcută!), raportat la lipsa de maniere a interpelării
preopinentei, a fost de natură să-mi dea pace și să înceteze asaltul asupra modestei mele persoane.
M-am așezat ,,în banca mea”, nu în primul rând așa cum mi se ordonase, ci în al doilea și am
așteptat desfășurarea ostilităților. Am observat, chiar dacă nu voiam, lipsa de dispoziție a acestei
tinere judecătoare de a-i asculta pe avocați, pretinzându-le ,,scurte concluzii” și limitarea
cuvântului. După cum, tot fără să vreau în mod expres, ochii plictisiți, lipsiți de interes față de
argumentele vorbitorilor și, limbajul corpului, atât cât se putea vedea, din care se citea starea de
lehamite de care era cuprinsă. Cu toate că, încercând să se conformeze, confrații mei erau cât se
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poate de ,,scurți” și conciși în vorbele lor. Apoi, am mai observat ceva: lipsa de disponibilitate a
doamnei președintă de a dispune strigarea cu prioritate a acelor cauze în care erau angajați avocați,
torturându-i cu strigarea în ordinea numerică de pe liste a tuturor cauzelor, inclusiv a celor în care
nu sunt avocați. Desigur, cu același melanj de dezgust, plictis și indiferență întipărit pe chip! Am
răbdat și eu cât am răbdat, până la reluarea listei cu pricinile lăsate, afirmative, la a treia strigare,
însă văzând lipsa de disponibilitate de a se îndura de mine, cu maximă îndrăzneală mi-am repetat
cererea de a fi luat cu prioritate. După ,,scurte concluzii” am părăsit sala de ședință.
Ce poți spune, tu avocat, aflat în ringul profesiei de peste 30 de ani, după o astfel de
experiență? Multe, desigur. Dar mă rezum doar la o singură constatare: fără educație și un
minimum de bun simț, profesiile de judecător, procuror și avocat vor rămâne de-a pururi, pentru
cei care astfel le practică, o mare necunoscută, iar adevărul și dreptatea, tot atât timp vor umbla cu
capetele sparte. Nenorocirea este că oamenii, poate chiar cei mai în nevoie, vor culege ,,roadele”…
P.S. După ce am părăsit sala de ședință, pe coridor, un confrate din Satu Mare, care mă
însoțea si care a fost sală, mi-a atras atenția asupra remarcii uneia dintre colegele avocat care au
asistat la scena cu podiumul, masa și scaunul destinate ,,reprezentantului Ministerului Public”:
,,Eheee, domnul din Satu Mare vrea în fotoliu!” Poți să nu fii ,,prea permisiv” față de
bunăvoința unui astfel de comentariu?
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Cum va arăta juristul de mâine?1

Prof univ dr. Dan Claudiu Dănișor
Universitatea din Craiova
Facultatea de Drept
Juristul de mâine ar trebui, dacă este să dăm crezare filosofiilor care combină până la un
punct voluntarismul și individualismul liberal cu determinismul și comunitarismul identitar, postmodern. Pentru a mă explica, permiteți-mi o incursiune în sfera filosofiilor post-moderne. Două
sunt cele care sunt ușor de implementat la noi, datorită chiar ambiguității poziției filosofice și
metodologice a juristului post-comunist : comunitarismul și multiculturalismul, deși prima
filosofie este mai la îndemână, căci ea este posibil de interpretat ca o continuare a colectivismului
marxist.
Comunitarismul este prima filosofie care tentează trecerea către această post-modernitate.
Filosofii comunitarieni au ieșit în prim-planul dezbaterii filosofice din Statele Unite ale Americii
în anii 1980, pentru a critica liberalismul lui John Rawls, atomismul individualist şi pentru a susține
necesitatea unei reabilitări a comunității în faţa individului în societatea modernă.
Primul aspect fundamental al filosofiei liberale care constituie obiectul criticilor
comunitariste este bazarea politicului pe omul dezangajat, desprins în spațiul public de afilierile
sale identitare. Pentru comunitariști, acest om nu poate exista. Nici un individ concret nu poate să
se debaraseze de trăsăturile care îi construiesc identitatea. Cetățeanul este, în această optică, o
simplă utopie, căci nimeni nu se poate dezbrăca de identitatea sa privată când intră în spațiul
public. Oamenii votează după cum sunt negri sau albi, femei sau bărbați, bogați sau săraci, creștini,
musulmani sau atei etc. Ei nu lasă, nu pot lăsa, și nu este de dorit să lase la ușă convingerile lor
cele mai intime, datorate identității lor, atunci când intră în spațiul dezbaterilor publice. A pretinde
contrariul înseamnă a nega realitatea, ceea ce nu este lipsit de riscuri.
Iată ce scria Michael J. Sandel în acest sens:
„Să vrei să separi argumentele pe care noi le mobilizăm în materie de justiție și de drepturi
de argumentele referitoare la viața bună înseamnă să fii în eroare din două puncte de vedere: în
primul rând, nu este întotdeauna posibil să rezolvi problemele de justiție și de drept fără să iei în
calcul probleme morale substanțiale și, apoi, chiar atunci când este posibil, nu este sigur că ar fi
de dorit”2.
Acest raționament răstoarnă presupunerea liberală că cetățenii ar putea să se debaraseze de
concepțiile rezultate din identitatea lor morală, religioasă etc. când dezbat problemele spațiului
public pentru a găsi fundamentul legilor. Legiferarea presupune o opțiune bazată pe o morală, iar
a pretinde că oamenii trebuie să renunțe la morală când participă la legiferarea democratică este
doar o utopie. Dreptul este angajat și de aceea nu poate fi făcut de oameni dezangajați.
Juristul – un reper fix într-o lume mobilă? - text publicat în volumul Despre Juriști, Ed. Universul Juridic, București,
2017, editori Raluca Bercea, Alexandra Mercescu
2
Michael J. Sandel, Justice, Albin Michel, Paris, 2016, p. 369, traducere de Patrick SAVIDAN a lucrării Justice.
What’s the right thing to do?, Farrar, Straus and Giroux, 2009. Lucrarea este disponibilă de asemenea în varianta
franceză în format ePub.
1
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Pentru comunitarieni, această dezangajare nu este deci doar utopică. Utopia aceasta nu este
de dorit. Ea face ca oamenii să nu mai simtă miza spațiului public. Dezangajarea lor identitară în
acest spațiu nu face, în această optică, decât să îl distrugă. Sandel îl citează pe Barack Obama care
afirma că americanii consideră că „munca, bunurile, divertismentul, afacerile nu le sunt suficiente.
Ei vor ca toate acestea să aibă un sens. (...) Dacă vrem să ne adresăm oamenilor așa cum sunt – să
le comunicăm speranțele și valorile noastre într-o manieră care să aibă un sens pentru ei – atunci,
în calitate de progresiști, nu putem să abandonăm câmpul discursului religios”. Identitatea
religioasă este adusă astfel în spațiul public pentru a da sens acestuia. Oamenii vor ca dezbaterile
politice, asupra justiției și drepturilor, să aibă o substanță. Procedurile care pretind că îi lasă liberi
să aleagă singuri nu le mai sunt suficiente, pentru că ele operează o alegere pe care nu vor să o
facă : le pretind să își nege identitatea.
Al doilea aspect al liberalismului politic și juridic criticat de comunitarieni este deci
neutralitatea. Potrivit comunitarienilor, liberalismul nu este, cum pretinde, neutru. Statul liberal
este doar un stat care neagă problemele. El pretinde că este neutru, când de fapt este dezangajat el
însuși, ca și cetățenii pe care se bazează. Un exemplu din sistemul românesc post-revoluționar
poate proba acest lucru. Astfel, chemat să rezolve problema bisericilor greco-catolice confiscate
de statul comunist în 1948, odată cu interzicerea acestei Biserici, și oferite Bisericii Ortodoxe
române, statul a adoptat o lege care dispunea : „Situația juridică a lăcașurilor de cult și a caselor
parohiale care au aparținut Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolică) și au fost preluate de
Biserica Ortodoxă Română se va stabili de către o comisie mixtă formată din reprezentanții
clericali ai celor două culte religioase, ținând seama de dorința credincioșilor din comunitățile care
dețin aceste bunuri”.
Ce înseamnă acest lucru ne arată clar Curtea Constituțională a României: „Importanța
textului de lege ce face obiectul excepției constă tocmai în grija statului de a nu exercita un arbitraj
sau o coercițiune de vreun fel și de a lăsa deplină libertate celor două culte să hotărască”3. Cu alte
cuvinte, decât să se angajeze într-o dezbatere privind drepturile, care implică o dezbatere cu privire
la religie, statul preferă să se dezangajeze în numele libertății de alegere a credincioșilor celor două
culte. Pentru comunitarieni, această atitudine este tipică pentru statul liberal. El se dezangajează în
numele unei pretinse libertăți de alegere, care de fapt nu este deloc reală. În exemplul dat, Curtea ne
arată clar care este ponderea celor două religii în cadrul comunităților respective, deci că statul
cunoștea în avans care este rezultatul, că el, sub masca neutralității și valorizării autonomiei, îi silea
încă odată pe greco-catolicii care trecuseră forțat la ortodoxie după 1948 să rămână captivi acolo.
Perfidia este cu atât mai mare cu cât se invocă argumentul că recunoașterea dreptului de proprietate
al catolicilor asupra bisericilor ar echivala cu o forțare a ortodocșilor să treacă la catolicism4.
Statul nu este, în optica comunitariană, niciodată neutru când reglementează. În optica
comunitariană, statul liberal mimează dezangajarea. El este un stat angajat de partea cuiva,
indiferent cât de mascată ar fi această angajare. El transformă procedurile în ceva substanțial,
având valoare în sine, opțiune ce reprezintă prin ea însăși o angajare, căci reprezintă o alegere
valorică. Cetățenia nu este nici pe departe neutră. Ea reprezintă o opțiune pentru etatism, chiar
dacă propovăduiește autonomia. Iată ce scria Michael Walzer:
„Anumiți teoreticieni politici pretind că această comunitate politică pe care o constituie
statul democratic nu este altceva decât societatea bună, și că angajamentul cetățenilor pentru a
guverna și «a-și da legi» este viața bună. (...) Eu nu sunt de părerea aceasta, pentru rațiuni evidente
(...). Mulți sunt bărbații și femeile care găsesc în mișcările, asociațiile și comunitățile lor respective
un bine superior celui pe care îl găsesc în stat. Este aici un fapt incontestabil. Nu servește la nimic
să spui acestor oameni că sunt în eroare. Cetățenii au în mod cert obligații, dar ei nu sunt ținuți să
3
4

Decizia nr.23, din 27 aprilie 1993, publicată în M. Of. nr.66 din 11.04.1995.
Idem.
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creadă că cetățenia este vocația primă a umanității. Ei sunt liberi să decidă (și un stat bun le va
garanta această libertate) că «vocația» lor este în altă parte”5.
Trecem astfel la o temă centrală pentru comunitariști: valoarea acordată comunității. Ei se
ridică astfel contra celei de a doua idei fundamentale a liberalismului: individualismul. Ideea
liberală se declină în două : valoarea absolută a individului uman și autonomia acestuia. Asupra
primei idei, comunitarismul oferă o viziune aparte. Nu este vorba de a nega valoarea individului,
ci de a o circumscrie unei culturi, unei societăţi, care îi dă consistența. Ca să arătăm ce înseamnă
acest lucru să reluăm un argument drag libertarienilor, cel al baschetbalistului talentat care, într-o
societate în care toți pornim de la același start, puși fiind în situație de identitate economică, face
o avere considerabil mai mare decât oricare alt membru al societății doar pentru că fiecare dintre
ceilalți îi oferă o parte nesemnificativă din avere pentru a-l vedea jucând. Situația inițială răspunde
cerinței egalității, contractele ulterioare sunt valide și nimeni nu este forțat să facă nimic. Atunci,
ce îndreptățește societatea și statul să ia o parte din averea câștigată de baschetbalist, pentru că își
utilizează talentul și pentru că muncește, pentru a o redistribui celorlalți? Pentru libertarieni, nimic.
Individul este valoros și face eforturi, deci trebuie lăsat să se diferențieze. Totuși, ar arăta
comunitariștii, valoarea lui ca baschetbalist nu provine doar din el însuși. Ea este dată de faptul că
societatea valorizează mai degrabă baschetul decât alte activități și deci ea este cea care face ca un
anumit talent individual să fie valorizat. Lăsând la o parte restul disputei, este evident că valoarea
individului depinde de ce valorizează grupul, că nu este individul cel care are vreo valoare în sine,
ci doar în funcție de grupul din care face parte. Astăzi, în societatea în care trăim, un profesor la
facultatea de drept poate fi mai valorizat decât un individ care știe să se bată. Dar într-o societate
războinică, în care luptele s-ar desfășura corp la corp, talentele profesorului nu ar face doi bani.
A doua parte a obiecției comunitariene privește ideea liberală că individul este autonom și
că această autonomie este fundamentul societății. A pretinde că individul este liber să aleagă și că
deci statul trebuie să se abțină să intervină, echivalează cu juridicizarea raporturilor de dominație.
Liberalii vor să facă din tot o piață liberă, în care subiecții autonomi decid ce alegeri trebuie să
facă. Dar poate fi orice transformat într-o «piață» ? Iar subiectul, este el cu adevărat autonom când
joacă rolul de actor pe aceste piețe ? Comunitarienii susțin că nu, iar argumentele lor nu pot fi
neglijate.
Nu orice poate face obiectul schimbului liber pe o piață. Există unele limite morale ale
pieței6. Ar trebui ca femeile să-și poată închiria corpul pentru a naște copii pentru alții (mamă
purtătoare) ? Sau să facă sex pentru bani (prostituție) ? Firmele ar trebui să poată cumpăra cu 18
euro dreptul de a emite o tonă metrică de carbon în atmosferă ?7 Este evident că prezența pe piață
a unor astfel de «bunuri» ne rănește unora simțul justiției. Ar trebui deci ca unele bunuri să poată
fi scoase din circuitul piețelor ? Și, dacă da, de către cine și pe baza cărui criteriu ? Pentru adepții
libertății piețelor, „schimbul pe o piață nu afectează natura bunului schimbat. Piața ar fi neutră din
punct de vedere axiologic. Cazurile amintite contrazic în mod evident această ipoteză. Dar, prin
chiar acest fapt (...) descoperim o condiție necesară – dar nu suficientă – a unui schimb pe piață
acceptabil : el nu trebuie să corupă bunul asupra căruia poartă”8.
Lipsa de neutralitate a piețelor implică automat faptul că individul nu este cu adevărat liber
să aleagă, deci că prezumția liberală de autonomie nu este decât o utopie, pe de o parte, și că, pe
de altă parte, este necesară o redistribuție, a cărei definire critică presupune „să analizăm bunurile

Michael Walzer, La soif du gain, L’Herne, Paris, 2010, p. 23-24.
Michael J. Sandel, Ce que l’argent de saurait acheter. Les limites morale du marché, Editions du Seuil, Paris, 2014.
7
Pentru mai multe exemple vezi Michael J. Sandel, op. cit., eBook, Introduction: marché et morale.
8
Jean-Pierre Dupuy, Prefață la Michael J. Sandel, Ce que l’argent de saurait acheter. Les limites morale du marché,
Editions du Seuil, Paris, 2014.
5
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care fac obiectul unei distribuții sociale”9.
O astfel de poziție de principiu are ca efect juridic posibilitatea de introducere a unor valori
prin intermediul ordinii de drept. Dacă autoreglarea piețelor nu este reală, dacă ele operează alegeri
valorice, nefiind neutre, iar aceasta afectează autonomia indivizilor, pentru că îi face vulnerabili,
și afectează astfel egalitatea, atunci statul ar trebui să fie abilitat să facă el însuși opțiuni valorice,
pentru a corecta imoralitatea piețelor, pentru a asigura egalitatea reală și autonomia indivizilor.
Nu mai este vorba de a permite toate relațiile între adulți care consimt, ci de a interzice prostituția,
de a nu da valoare juridică contractelor care au ca obiect corpul uman sau părți ale acestuia, de a
interzice eutanasia etc. Unele lucruri nu se cumpără. Dreptul poate scoate aceste bunuri din sfera
apropierii private sau a schimbului.
Este de asemenea posibil să definim instituțiile juridice pornind de la opțiuni morale ale
statului, căci neutralitatea sa ar crea efecte perverse, odată ce mecanismele de autoreglare nu sunt
în mod real neutre din punct de vedere moral. Astfel, căsătoria poate fi definită ca monogamă,
optând pentru morala creștină și excluzând-o pe cea musulmană, scopul ei poate fi determinat
social : filiația legitimă și transmiterea bunurilor prin moștenire, etc.
Re-introducerea alegerii valorilor prin drept presupune, în optica aceasta, o contrazicere a
ideii liberale că statul nu poate restrânge libertatea în numele valorilor perfecționiste. Pentru
comunitarieni, statul nu este doar un paznic, el trebuie să promoveze virtuțile cetățenilor săi :
patriotism10, solidaritate, loialitate, spirit civic etc. El este autorizat să limiteze libertatea pentru a
crea un spațiu public bazat pe aceste virtuți.
Egalitatea trebuie să depășească, potrivit teoriilor comunitariene, egalitatea formală. Ea
trebuie să devină reală. Aceasta înseamnă că pot fi construite regimuri juridice diferite persoanelor
în funcție de apartenența lor la un grup de identificare, chiar dacă acesta este bazat pe criteriile de
nediscriminare, dacă prin această diferențiere se corectează inegalitățile reale care afectează
autonomia individului sau participarea lui la beneficiile spațiului public. Nu mai este vorba de
dreptul de a te diferenția în raport de merit, ci de dreptul de a te diferenția în raport de apartenența
la un grup. Dreptul liberal la diferență capătă astfel o nouă consistență.
Această evoluție își are originea în critica egalității formale de către teoriile socialiste și a
progresat datorită teoriilor comunitariste. Teoriile socialiste tindeau să substituie (sau cel puțin să
adauge) egalității formale o egalitate reală. Ideea centrală era că formalismul egalității tinde să
mențină inegalitățile reale și că, pentru ca acestea să fie corectate, trebuie ca egalitatea formală să
fie depășită, ca ea să se substanțializeze. Consistentă în principiu, această critică a fost deturnată
de socialismul real. Teoriile comunitariste au provocat o evoluție bazată pe același principiu, dar
finalizată diferit, care poate fi rezumată în ideea că diferența este inerentă egalității. Liberalismul
modern tinde să egalizeze formal persoanele, păstrând toate diferențele reale de situație care-i fac
pe indivizi inegali. Comunitarismul tinde să egalizeze situațiile (sau cel puțin să le facă relevant
comparabile) prin luarea în considerare a inegalităților reale. Pentru liberali, egalitatea este în
amontele situațiilor, pentru comunitariști, ea este în aval. Egalitatea aceasta finalistă, care este o
corecție a inegalităților prin inegalizare, implică utilizarea de mijloace diferite pentru a face
comparabile situațiile individuale. Ea este o egalitate comparatistă, nu o egalitate prezumată.
Egalitatea este naturală dacă previne inegalizarea, diferența este necesară dacă egalizarea menține
inegalitățile relevalte.
Comunitarismul merge uneori mai departe, pretinzând drepturi pentru grupuri. Cele mai
multe sisteme juridice sunt încă reticente, iar sistemul internațional este ezitant. Există totuși astăzi
drepturi ale popoarelor (ca în Carta africană a drepturilor omului și popoarelor), un drept al
9

Michael Walzer, Morale minimale, morale maximale, Bayard, Paris, 2004, traducere Camille FORT, p. 13.
Alasdair MacIntyre, Le patriotisme est-il une vertu?, în André Berten, Pablo DaSilveira, Hervé Pourtois, Libéraux
et communautariens, PUF, Paris, 1997, p. 287-309.
10
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popoarelor la autodeterminare 11 , drepturi acordate popoarelor autohtone 12 , drepturi ale
minorităților naționale13, chiar dacă ele nu au încă o configurație prea clară.
Eu cred că juristul de mâine în România va fi orientat aproape natural, datorită poziționării
sale între un marxism care i-a fost inoculat în societate și un liberalism care este impus de
repoziționarea României ca parte a lumii occidentale, către această poziție mediană a
comunitarismului juridic. Semnele sunt deja prezente : admiterea reprezentării politice a
minorităților naționale, dreptul la diferență constituționalizat de Curtea Constituțională, dreptul
minoritarilor de a vorbi în raporturile cu administrația locală limba maternă, introdus prin
revizuirea din 2003, etc. Această evoluție va continua și va cere un nou tip de jurist, situat între
individ și comunitate, între libertate piețelor și controlul statal.
Multiculturalismul este o filosofie politică care contestă, pe de o parte, pretențiile de
universalism ale liberalismului și, pe de altă parte, naționalismul juridic. Dreptul este, în optica
multiculturalistă, un fapt cultural într-un sens aparte. Din această viziune originală asupra
raporturilor dintre drept și cultură rezultă o categorie distinctă de drepturi : culturale.
Dreptul este contextual. Nu există un drept valabil oriunde și oricând. Tendința de
generalizare a unui model juridic există, dar ea este viu contestată în numele particularismului
cultural. În locul unei ordini juridice pretins universală, bazată pe pretențiile de validitate
categorică unei doctrine juridice particulare, multiculturaliștii vor o ordine internațională care
respectă diversitatea culturilor juridice. Multiculturalismul susține că dreptul trebuie să se
particularizeze. Întrebarea este cum și până unde. Este relevantă orice diferență culturală pentru a
determina o particularizare a dreptului și/sau a drepturilor la nivel internațional sau sunt relevante
doar anumite tipuri de diferențe ? Și, dacă acesta din urmă este cazul, atunci cum stabilim această
tipologie ? Trebuie acest drept, dependent de culturile juridice, să se rezume la particularizarea
dreptului la nivel internațional sau poate această particularizare, operată în numele diversității
culturale, să aibă vreun sens și în interiorul ordinilor juridice naționale ? Și dacă da, creează această
particularizare drepturi grupurilor infra-naționale ? Liberalismul răspunsese că nu. Dreptul nu
poate fi parcelat, în optica liberală, în raport de criteriile de apartenență la grupurile culturale.
În numele particularismului comunitar, un puternic curent filosofic și politic cere instituirea unui
drept diferit în raport de culturile diferite. Coexistența acestor ordini juridice particularizate în
raport de cultură în același spațiu politic se numește pluralism juridic.
La nivel internațional, el este bazat pe distingerea generalizării unui sistem juridic de
universalismul său. Indiferent cât de răspândit ar fi un sistem juridic, el nu poate pretinde să se
impună în toate spațiile culturale și politice. Chiar dacă această generalizare ar fi făcută în numele
drepturilor omului, sau altui criteriu care pare independent de politizarea ordinii juridice, ea nu poate
fi decât relativă. Există mai multe posibilități de ordine juridică internațională bună, iar impunerea
uneia dintre ele în detrimentul altora trădează, indiferent cum ar fi disimulată, o tendință imperialistă.
Ea reprezintă, în societatea internațională actuală, continuarea dominației culturii occidentale,
impusă nu datorită superiorității ei, ci datorită forței militare 14 asupra altor culturi regionale. A
exporta instituțiile politice și juridice ale occidentului cu tancurile și avioanele de luptă în spații
culturale care nu le doresc, nu înseamnă a exporta cultură, ci a crea ostilitate și conflict. Ordinea
juridică internațională trebuie deci să fie, dacă admitem aceste premise, pluralistă.
În ce privește dreptul intern, multiculturalismul pornește de la o idee care pare multora
Vezi Véronique Huet, Le principe de l’autodétermination des peuples. Concept et applications concrètes,
L’Harmatan, Paris, 2013.
12
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 13 septembre 2007.
13
Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale a Consiliului Europei din 1995.
14
Vezi de exemplu Noam Chomsky, Hopes and Prospects, Haymarket Books, Chicago, 2010, tradusă în franceză sub
titlul Futurs proches. Liberté, indépendance et impérialisme au XXIe siècle, Lux Editeur, 2011, iBooks.
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ciudată : legarea dreptului de națiune nu este o necesitate obiectivă, ci depinde doar de o
conjunctură istorică. Dreptul național nu reprezintă nici vreo fază ultimă de evoluție a dreptului,
nici vreo fatalitate istorică. Întrebarea multiculturaliștilor pare, în această viziune, firească : de ce
ar fi națiunea, mai degrabă decât alte tipuri de grup, sursă a unei ordini juridice legitime ? Cei care
răspund, în alte sfere sociale decât dreptul, că națiunea trebuie să prevaleze deoarece ea se
constituie în baza unor trăsături identitare care sunt superioare tuturor celorlalte trăsături identitare
alternative sunt catalogați drept naționaliști, iar acest calificativ nu mai are astăzi, ca altădată, o
conotație pozitivă. De ce în sfera dreptului lucrurile s-ar petrece altfel ? Dacă nu există niciun
motiv, atunci dreptul național nu are nicio îndreptățire să se impună asupra dreptului altor grupuri,
constituite pe alte criterii de afiliere decât naționalitatea și calificate, în statele constituite pe baza
acestora (statele naționale), ca fiind infra-naționale. Această ierarhizare a sistemelor juridice este
doar conjuncturală și bazată pe o relație de dominație, non-juridică prin natură. Deci, în același
spațiu, conchid multiculturaliștii, pot exista valid mai multe ordini judidice, cu surse diferite,
bazate pe mai multe tipuri de coeziune culturală a grupurilor, între care nu există o relație ierarhică
a priori, chiar dacă unul dintre aceste grupuri ar fi considerat națiune, iar altele nu.
Pluralismul juridic în interiorul unui stat presupune relativizarea naționalismului acestuia.
Națiunea ar trebui să admită surse alternative ale ordinii juridice. Varianta tipică a acestui pluralism
este federalimul. Comunitățile federate au un drept propriu, o ordine juridică ce tinde spre
completitudine, care este bazată pe o comunitate teritorială. Dar acest din urmă atribut maschează
(când poate) cu greu o diversitate culturală care concurează națiunea în calitatea sa de corp politic.
Acolo unde unitatea etnică și lingvistică este mai pregnantă, ea poate înșela. Unde nu este cazul,
comunitatea pretinde că este încă o confederație, ca în cazul Elveției.
Dacă admitem, în numele multiculturalismului, că dreptul național are un concurent legitim
în interiorul unui stat național, atunci se pune automat problema raporturilor între aceste ordini.
Sunt ele ierarhice sau nu ? Primul tip de răspuns presupune că există o ierarhie, în cadrul căreia
ordinea juridică națională prevalează, cel puțin în principiu. Dar această preeminență suportă, în
cazul admiterii unei filosofii multiculturaliste la baza sistemului, unele temperări. Al doilea tip de
răspuns este că nu există nicio ierarhizare între aceste ordini juridice cu surse diferite, ci doar o
relație de coordonare.
Primul tip de ordine juridică pluralistă este structurată în jurul a două idei fundamentale :
1. există pe același teritoriu mai mute ordini juridice valide, cu surse diferite; 2. persoanele
aparţinând grupurilor minoritare (caracterul lor minoritar este stabilit prin raportare la criteriile de
constituire a națiunii) au un drept fundamental la pluralism, care nu poate fi restrâns de legea
națională decât în condiții prescrise constituțional, deci printr-o normă superioară atât legilor
naționale cât și tradițiilor juridice minoritare.
Al doilea tip de ordine juridică pluralistă este mai complex. El nu mai presupune o
ierarhizare a surselor dreptului în raport de cum sunt naționale sau infra-naționale, ci doar o
coordonare între acestea. Prevalența unui sistem în raport cu altul nu mai este stabilită a priori, ci
este decisă în raport de un criteriu exterior ordinilor juridice comparate (în general caracterul mai
protector pentru drepturile și libertățile persoanelor, deși acest criteriu nu este singurul posibil
valid).Multiculturalismul se separă într-o astfel de societate de politica de discriminare pozitivă.
Discriminările pozitive sunt făcute pentru a corecta diferențele semnificative de situație, relevante
pentru participarea civică sau pentru accesul la beneficiile spațiului public național, fiind deci
diferențe făcute în vederea unității, în timp ce diferențele cerute de multiculturalism sunt diferențe
în vedere diferenței, care păstrează separate grupurile culturale, afirmând o societate fragmentată.
Din viziunea multiculturalistă au fost derivate drepturi aparte, drepturile culturale. Grupul
de la Fribourg, în Declarația privind drepturile culturale, care, potrivit autorilor săi, „reunește și
explicitează drepturi care sunt deja recunoscute, dar într-un mod dispersat în numeroase
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instrumente”, definea termenul «cultură» astfel: „termenul «cultură» cuprinde valorile, credințele,
convingerile, limbile, cunoașterile și artele, tradițiile, instituțiile și modurile de viață prin care o
persoană sau un grup își exprimă umanitatea și semnificațiile pe care le dă existenței și dezvoltării
sale” (art. 2, lit. a). Aceeași Declarație definea «identitatea culturală» ca pe un „ansamblu de
referințe culturale prin care o persoană, singură sau în comun, se definește, se constituie, comunică
și înțelege să fie recunoscută în demnitatea sa” (art. 2, lit. b)15. Această noțiune foarte largă de
identitate culturală este cea care ar trebui impusă constituțional dacă sistemul ar admite ca
fundament multiculturalismul.
Juristul epocii ce va urma va fi inevitabil adeptul unui fel de pluralism juridic. Realitatea
îl va obliga. Dacă evoluția sa către pluralism va fi lină sau cu sincope, istoria ne va arăta. Dar, în
opinia mea, ea nu poate fi împiedicată. Juristul naționalist trebuie să își reconsidere identitatea.
Cred că astfel am schițat un răspuns și la următoarea problemă fundamentală pusă în
dezbatere de colegii mei : Cum înțelege juristul să răspundă provocărilor pe care le aduce
europenizarea, respectiv internaționalizarea dreptului? Esența răspunsului este că juristul va
trebui să se plieze pe o lume multipolară, multiculturală și situată pe o poziție de echilibru între
individ și comunitate și între dreptul național, cel internațional și cel infra-național.

15

vezi http://www.unifr.ch/iiedh
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Dialog și solidaritate între avocați, necesitate și continuitate ca
premise ale dezvoltării profesiei

Av. Arabella Denise Ionescu,
Baroul Dolj
Diversitatea și tumultul legislativ, dar și contextul secolului XXI impun o aliniere a
profesiei de avocat la exigențele perioadei actuale nu numai în ceea ce privește asimilarea
prevederilor legale diversificate, ci și ridicarea standardelor profesionale, inclusiv o participare
accentuată a membrilor corpului avocaților la dezvoltarea profesiei, la promovarea și apărarea
drepturilor avocaților, la cunoașterea și aplicarea obligațiilor ce ne revin.
În acest climat, la sfârșitul lunii mai a acestui an, membrii ai Baroului Dolj au avut o
întâlnire de informare cu delegație a Asociației de Dialog și Solidaritate a Avocaților, reprezentată
de dl. av. Daniel Fenechiu.
Parte dintre noi cunoaștem activitatea acestei asociații, cu precădere prin prisma
intervențiilor pe care acestea le are în cadrul adunărilor generale ale Baroului București, dar și ale
Uniunii Naționale a Barourilor din România.
Asociația a luat ființă în anul 2011 și are sediul central în București. Este persoană juridică
fără scop lucrativ, autonomă, apolitică, nonguvernamentală. Și- a propus să identifice și
centralizeze problemele esențiale ale profesiei de avocat, să găsească soluții și să inițieze demersuri
colective în vederea stabilirii și implicit a dezvoltării legăturilor socio-profesionale și, nu în ultimul
rând, umane, între membrii asociației și, deopotrivă între aceștia și alți avocați ce nu fac parte din
aceasta, dar care împărtășesc idealuri comune.
Printre obiectivele fundamentale ale asociației se pot identifica elaborarea de proiecte și
acțiuni în cadrul cărora avocații să ofere sprijin societății civile, prin colaborarea și cooperarea cu
diverse instituții ale statului în scopul creșterii calității educației juridice, a orientării profesionale
și în carieră a generațiilor viitoare:
-În acest sens, ADSA a dezvoltat, de-a lungul timpului, parteneriate cu
Agenția Națională Antidrog, Jandarmeria Română, Parlamentul României (Camera
Deputaților, în special), Direcția Generală de Poliție a Municipiului București- Serviciul de
Analiză și Prevenire a Criminalității, Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor din cadrul
primăriilor de sectoare, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Asociația „Salvați copiii!”,
Baroul Ilfov și, nu în ultimul rând, Baroul Dolj.
-Unul dintre proiectele importante ale ADSA , intitulat „Împreună să stopăm infracțiunile
din școli!”, a fost inițiat în perioada 2012-2013, vizând combaterea fenomenului infracțional
juvenil, al comportamentelor violente în școli, cultivarea în rândul elevilor a valorilor ocrotite de
lege, informarea cu privire la riscurile și consecințele la care conduce încălcarea normelor legale.
Proiectul s-a bucurat de un interes deosebit, , fiind organizate alte trei etape ulterior etapei pilot.
- O atenție deosebită a fost acordată și proiectului „Training Activities for Legal Experts
on Children Rights (T.A.L.E.) , coordonat de „Salvați copiii Italia”, ce a decurs pe un interval de
2 ani, cu dezvoltarea unui parteneriat european ce a inclus Italia, Spania, Portugalia, România și
Marea Britanie, cu implicarea unor instituții recunoscute la nivel internațional - Scuola superiore

36

IUSTITIA NR. 1/2018

dell Avvocatura, Save for Children, Defence for Children International, Instituto de Apoio a
Crianca din Portugalia, La Merced Migraciones Foundation din Spania, The Liverpool Law Clinic
and European Children s Rights Unit, School of Law and Social Justice, University of Liverpool.;
proiectul s-a desfășurat în cadrul a trei secțiuni de formare a specialiștilor din domeniul juridic, în
vederea asimilării și aplicării principiilor justiției și a instrumentelor internaționale relevante în
rândul copiilor.
În ceea ce ne privește, colaborarea noastră s-a dezvoltat în spiritul obiectivelor ADSA,
Baroul Dolj organizând Conferința „Impactul propunerilor de modificare a legilor justiției și a
codurilor- în forma actuală- asupra activității avocaților”, al cărei moderator a fost chiar actualul
președinte ADSA, domnul avocat Daniel Fenechiu, dar și Cupa Unirii la Fotbal, ambele
evenimente având loc la finalul lunii mai 2018.
Au fost organizate colocvii și conferințe pe teme de interes profesional vizând obligațiile
financiare ale avocaților, raporturile cu organul fiscal și cu Casa de Asigurări Sociale de Sănătate,
raporturile și comunicarea cu clientul, raporturile și comunicarea cu magistrații, readucerea
avocaturii în fruntea profesiilor juridice.
În același context, membrii ai Baroului Dolj și-au exprimat intenția de a pune bazele unei
filiale ADSA în acest județ, formalitățile legale urmând a fi definitivate într-o perioadă apropiată.
Apreciind că un astfel de demers este în interesul nostru, al corpului profesional, vă
prezentăm în continuare câteva aspecte legate de organizarea și obiectivele ADSA.
Principiile pe baza cărora își desfășoară activitatea asociația sunt, conform dispozițiilor din
Statut: egalitatea în drepturi a membrilor săi, eligibilitatea pe principii democratice, libertatea de
exprimare.
Asociația își propune să promoveze și să consolideze dialogul și solidaritatea dintre avocați, în
scopul eficientizării promovării și apărării drepturilor și intereselor profesionale ale membrilor săi,
precum și al îmbunătățirii nivelului profesional al acestora. Asociația își propune să dezvolte dialogul
nu numai între membrii săi, ci și între aceștia și avocați care nu fac parte din asociație, dar care
împărtășesc interese comune ce converg către dezvoltarea dialogului și creșterea solidarității
profesionale. Între obiectivele fundamentale ale ADSA enumerăm și: identificarea problemelor cu care
se confruntă confrații, apărarea drepturilor individuale și colective ale acestora, contracararea oricăror
acțiuni ce ar atenta la libertatea, demnitatea și independența profesiei.
Asociația își propune de asemenea, să inițieze grupuri de lucru în scopul susținerii și
dezvoltării dialogului cu organele profesiei de avocat (la nivel local, dar și național), cu autoritățile
statului pe teme de interes profesional (organizare și exercitare profesie, pregătire profesională,
drepturi și obligații ale avocaților, protecția drepturilor și intereselor justițiabililor, fiscalitate etc.).
Raportat la specificul activității de avocat, ADSA încurajează inițierea și/sau susținerea
demersurilor legislative menite să îmbunătățească activitatea , dar și viața avocaților. Un interes
constant este acordat și cooperării cu instituțiile de învățământ superior juridic, cu UNBR și cu
Barouri, cu autorități și alte instituții în vederea elaborării unor programe cadru și a organizării de
cursuri de interes profesional.
La nivel internațional, își fixează ca obiective inițierea, dezvoltarea și consolidarea
dialogului cu asociații profesionale ale avocaților atât din spațiul Uniunii Europene, cât și la nivel
mondial, fiind vizate organizarea de reuniuni științifice (congrese, conferințe, simpozioane),
participarea la schimburi de experiență pe plan național și în străinătate, sprijinirea avocaților în
obținerea de burse de studiu, încurajarea demersurilor de specializare și a altor forme de pregătire
profesională.
Monitorizarea, analizarea și dezbaterea evoluțiilor doctrinare și jurisprudențiale naționale
și europene, constituirea de baze de date, editarea de broșuri, pliante, publicații, constituirea de
biblioteci juridice și de puncte de documentare on-line, elaborarea și editarea de publicații de
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specialitate sunt câteva dintre obiectivele ce vizează dezvoltarea profesiei.
O atenție deosebită este acordată și aspectelor privind viața culturală a avocaților
(organizarea de activități literar-artistice și sportive, organizarea de excursii în scopul strângerii
legăturilor dintre membrii asociației), dar și înființării și gestionării unui Club al avocaților.
În ceea ce privește organizarea ADSA, calitatea de membru se dobândește, în baza unei
cereri formulate în scris, de către avocații înscriși în barourile din structura UNBR, care exercită
profesia în condițiile legii 51/1995 și care înțeleg să adere la scopurile și obiectivele asociației,
parcurgându-se procedura prevăzută prin regulamentul propriu de organizare și funcționare.
Aspecte vizând calitatea de membru onorific, încetarea calității de membru, drepturi și obligații
ale acestora, sancțiuni în caz de nerespectare a dispozițiilor statutului ADSA sunt reglementate
prin Statut.
Organele de conducere și control ale asociației sunt: Adunarea Generală, Consiliul
Director, Președintele Asociației, Comisia de Cenzori, Consiliul de Onoare și Arbitraj.
Asociația are patrimoniu și buget propriu, veniturile asociației provenind din cotizațiile
membrilor, donații, legate, sponsorizări, dobânzi și dividende rezultate din plasarea sumelor
disponibile, dividende ale societăților comerciale înființate în termenii art. 47 din OG 26/2000,
venituri realizate din activități economice directe, subvenții sau finanțări de la bugetul de stat și/sau
bugetele locale, fonduri europene. Resursele financiare ale Asociației vor fi utilizate exclusiv
atingerea scopurilor și obiectivelor acesteia, pentru cheltuieli de funcționare, acoperirea
cheltuielilor privind baza de date, abonamente la publicații de specialitate ori pentru editarea și
tipărirea acestora, plata personalului administrativ, fonduri de premiere.
Prezentarea și-a propus să vă familiarizeze cu activitatea ADSA și de ce nu, să vă
stârnească interesul în vederea implicării în demersurile de constituire a filialei Dolj a acestei
asociații.
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Excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.14 lit.a) din
Legea 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de
avocat, republicată – previzibilitatea legii raportat la decizia
nr. 225 04.04.2017 a Curții Constituționale

Av. drd. Zuică Maria Ramona
Baroul Dolj
1. Aspecte introductive
O decizie recentă a Curții Constituționale readuce în atenția doctrinei de specialitate,
precum și în aceea a legiuitorilor, problema modalității de redactare a actelor normative, ca o
cerință a clarității și predictibilității acestora, în vederea asigurării securității raporturilor juridice.
În jurisprudența sa constantă, Curtea Constituțională a decis că, în ceea ce privește
criteriile de claritate, precizie, previzibilitate și predictibilitate pe care un text de act normativ
trebuie să le îndeplinească, Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată,
cu modificările și completările ulterioare a impus deja cerința ca actele normative să fie redactate
într-un limbaj și stil juridic specific, normativ, concis, sobru, clar și precis care să excludă orice
echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie [art. 8 alin. (4) teza întâi din
Legea nr. 24/2000].1
Deși normele de tehnică legislativă nu au valoare constituțională, instanța de contencios
constituțional a statuat că prin reglementarea acestora au fost impuse o serie de principii
indispensabile pentru adoptarea oricărui act normativ, a căror îndeplinire este necesară pentru a
asigura sistematizarea, unificarea și coordonarea legislației, precum și conținutul și forma juridică
adecvate pentru fiecare act normativ.
Din această perspectivă teoretică și, deopotrivă, jurisprudențială, dorim să ne referim, în
continuare, la problematica examinată în decizia nr. 225/04.04.2017 a instanței de contencios
constituțional.
2. Decizia nr. 225/04.04.2017 a Curții Constituționale
Prin Încheierea din data de 28 martie 2016, pronunțată în dosarul nr. 6864/2/2015, Curtea
de Apel București – Secția a VIII a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.14 lit.a) si ale art.27 lit.d) din
Legea 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată. Excepția a fost
ridicată de Dumitru Rebegea cu ocazia soluționării acțiunii în contencios administrativ având ca
obiect anularea Deciziei nr. 108/03.09.2013 a Baroului Dâmbovița și a format obiectul dosarului
nr. 662D/206 al Curții Constituționale.
Prin Decizia nr. 225 din data de 04.04.2017 Curtea Constituțională a admis excepția de
neconstituționalitate și a constatat că sintagma “ de natură să aducă atingere prestigiului profesiei”
din cuprinsul art.14 lit.a) din Legea 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat,
A se vedea Ion Chelaru, universuljuridic.ro, “Claritatea, precizia si previzibilitatea actelor normative – condiții de
constitutionalitate a acestora”, nr.2, februarie 2016, pp 27-30
1
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republicată, este neconstituțională. De asemenea, prin aceeași Decizie, Curtea a respins, ca
neîntemeiată excepția de neconstituționalitate invocată cu privire la dispozițiile art. 27 lit.d) din
Legea 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, constatând că
acestea sunt constituționale în raport de criticile formulate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate l-au constituit prevederile art.14 lit.a) si ale art.
27 lit.d) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.98 din 7 februarie 2011, care au următorul cuprins:
“ Art.14: Este nedemn a fi avocat:
a) Cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru
săvârșirea unei infracțiuni intenționate, de natura să aducă atingere prestigiului profesiei;
Art.27: Calitatea de avocat încetează:[…]
d) dacă avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală și
care îl face nedemn de a fi avocat, conform legii.”
În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, aceste prevederi de lege contravin
dispozițiilor constituționale ale art.1 alin.52, art.16 alin.1 si 2 privind egalitatea în drepturi3, precum
și celor ale art.41 alin.1 privind dreptul la munca4.
Examinând excepția de neconstituționalitate cu care a fost investită, Curtea
Constituțională, a reținut că prin dispozițiile legale criticate, legiuitorul a reglementat, pe de o
parte, cazurile de nedemnitate în exercitarea profesiei de avocat, iar pe de alta parte, a stabilit
situațiile în care încetează calitatea de avocat.
“Reglementarea din materia nedemnității avocatului este una normală, dând garanția că
persoanele care exercită această onorantă profesie au un profil moral impecabil, fiind de
neconceput ca persoane cu condamnări penale (grave) sa participe la actul de justiție. Legiuitorul
a înțeles să pună sub incidența acestei sancțiuni maxime – excluderea din profesie- doar săvârşirea
de infracțiuni intenționate, excluzând pe cele din culpă, în considerarea faptului că, dacă nu există
intenție din partea avocatului, nu se poate spune că acestuia îi este afectată probitatea și
corectitudinea. Potrivit legii, cazurile de nedemnitate sunt expres si limitativ prevăzute de lege si
se verifică atât cu ocazia primirii în profesie, cu ocazia reînscrierii în tabloul avocaților cu drept
de exercitare a profesiei, cât și pe întreaga durata a exercitării acesteia.”5
Cu toate acestea, în cauza dedusa judecății, Curtea a reținut faptul că, prin conținutul
său normativ, art.14 lit.a) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat,
republicată, nu este formulat cu suficientă claritate și precizie, astfel încât destinatarii săi să își
poată conforma conduita socială, mai precis să cunoască cu exactitate care sunt acele infracțiuni
de natură a aduce atingere prestigiului profesiei de avocat.
Din cauza redactării imprecise aart.14 lit. a) din Legea 51/1995 privind organizarea și
exercitarea profesiei de avocat, republicată, determinarea infracțiunilor care aduc atingere
prestigiului profesiei de avocat reprezintă o problemă lăsată la aprecierea suverană și exclusivă a
structurilor profesionale competente să stabilească asupra cazului de nedemnitate. Mai mult decât
atât, atâta vreme cat legea este lapidară din acest punct de vedere, decizia adoptată de către
structura profesionala competentă nu este una întemeiată pe criterii obiective, rezonabile și
concrete, ci pe aprecieri subiective, care evident că pot varia de la o structură profesională la alta.
Art.1 alin.5 din Constituția României “In Romania, respectarea Constituţiei, a supremației sale si a legilor este
obligatorie”
3
Art.16 alin.1 si 2 din Constituția României “(1) Cetățenii sunt egali în fața legii şi a autorităților publice, fără privilegii
şi fără discriminări.; (2) Nimeni nu este mai presus de lege.”
4
Art.41 alin.1 din Constituția României “(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau
a ocupației, precum şi a locului de muncă este liberă.”
5
Decizia Curții Constituţionale nr. 629 din 27.10.2016, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.36 din
12.01.2017
2
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Or, normele privind cercetarea disciplinară trebuie sa respecte anumite cerințe de
stabilitate și previzibilitate, în caz contrar fiind încălcat art.1 alin.5 din Constituția României, în
ceea ce privește previzibilitatea legii, întrucât persoana vizată nu este în măsură să își adapteze
conduita în mod corespunzător și nici să aibă reprezentarea corecta a derulării procedurii
disciplinare.6
3. Previzibilitatea legii
În jurisprudența sa, Curtea Constituțională a reținut că o trăsătură esențială a statului de
drept o constituie supremația Constituției și obligativitatea respectării legii, iar una dintre cerințele
principiului respectării legilor vizează calitatea actelor normative. În acest sens, Curtea
Constituțională, a statuat că, de principiu, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite
condiții calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce înseamnă că acesta
trebuie să fie suficient de clar si de precis pentru a putea fi aplicat7 de către orice persoană.
În exercitarea actului de legiferare, așa cum s-a reținut și prin Decizia nr. 405 din
15.06.2016 a Curții Constituționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.517
din 08.07.2016, legiuitorului îi revine obligația ca, indiferent de domeniul în care își exercită
această competență constituțională, să dea dovadă de o atenție sporită în respectarea principiului
clarității și previzibilității legii.
Așadar, în sistemul român de drept, supremația Constituției și a legilor a fost ridicată la
rang de principiu constituțional, consacrat de art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, potrivit căruia
„în România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie.” S-a
instituit astfel o obligație generală, impusă tuturor subiectelor de drept, inclusiv autorității
legiuitoare, care trebuie să se asigure că activitatea de legiferare se realizează în limitele și în
concordanță cu Legea fundamentală a țării și, totodată, să asigure calitatea legislației. Aceasta
întrucât, pentru a respecta legea, ea trebuie cunoscută și înțeleasă, iar pentru a fi înțeleasă, trebuie
să fie suficient de precisă și previzibilă, așadar să ofere securitate juridică destinatarilor săi. S-a
conturat în acest sens, în strânsă legătură cu principiul general al legalității, prevăzut de textul
constituțional menționat, un alt principiu, cel al securității juridice.8
Având o structură complexă, principiul securității juridice exprimă, în esență, faptul că
cetățenii trebuie protejați „contra unui pericol care vine chiar din partea dreptului, contra unei
insecurități pe care a creat-o dreptul sau pe care acesta riscă s-o creeze“9. Acest principiu a fost
consacrat și a cunoscut o continuă îmbogățire în dreptul european, atât la nivel general comunitar,
cât și în materia protecției drepturilor omului.
Accesibilitatea legii privește, în principal, aducerea la cunoștință publică a acesteia, care se
realizează prin publicarea actelor normative.
Există însă și o altă semnificație a noțiunii de accesibilitate, asociată exigenței
previzibilității legii, și anume aceea care privește modul de receptare a conținutului actelor
normative de către corpul social, în sensul de înțelegere a acestora. Norma juridică trebuie să fie
clară, inteligibilă, întrucât cei cărora li se adresează trebuie nu doar să fie informați în avans asupra
consecințelor actelor și faptelor lor, ci să și înțeleagă consecințele legale ale acestora. În caz
contrar, principiul nemocensetur ignorare legem nu ar mai putea fi aplicat, ceea ce ar avea grave
A se vedea Decizia Curții Constituţionale nr.392 din 02.07.2014, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.667 din 11.09.2014
7
A se vedea Decizia Curții Constituţionale nr.1 din 10.01.2014, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.123 din 19.02.2014
8
A se vedea Ion Predescu si Marieta Safta - PRINCIPIUL SECURITĂȚII JURIDICE, FUNDAMENT AL
STATULUI DE DREPT - REPERE JURISPRUDENȚIALE
9
Lucien François, Le problème de la sécurité juridique, lucrarea La sécuritéjuridique, Ed. Jeune Barreau de Liège,
Liège, 1993, p. 10, Cosmin Flavius Costaş,fiscalitatea.ro.
6
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consecințe asupra securității raporturilor sociale, a existenței societății în general.
Într-o bogată jurisprudență, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat importanța
asigurării accesibilității și previzibilității legii, instituind și o serie de repere pe care legiuitorul
trebuie să le aibă în vedere pentru asigurarea acestor exigențe.
Sub acest aspect, principiul securității juridice se corelează cu un alt principiu, dezvoltat în
dreptul comunitar, și anume principiul încrederii legitime. Potrivit jurisprudenței Curții de Justiție
a Comunităților Europene predictibilă, unitară și coerentă 10 ; de asemenea, impune limitarea
posibilităților de modificare a normelor juridice, stabilitatea regulilor instituite prin acestea.
4. Concluzii
Pe cale de consecință, împărtășim soluția pronunțată de Curtea Constituțională și apreciem
că sintagma “de natură a aduce atingere prestigiului profesiei” din cuprinsul art.14 lit.a) din Legea
51/1995, republicată, este neconstituțională și contravine dispozițiilor art.1 alin.5 din Constituția
României, redactarea acesteia fiind lipsită de claritate și precizie, având în vedere faptul că nu se
precizează în mod clar și fără echivoc acele infracțiuni intenționate care aduc atingere prestigiului
profesiei de avocat. Drept urmare, o atare situație, lasă loc arbitrariului, făcând posibilă aplicarea
într-o manieră diferită și de ce nu, discriminatorie, a sancțiunii excluderii din profesie, în funcție
de interpretarea subiectivă a structurilor profesiei a cazului de nedemnitate.
Mai mult decât atât, art.16 alin.1 si 2 din Constituția României garantează egalitatea
cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări, ceea ce
înseamnă că norma juridică cuprinsă într-o lege se va aplica în aceeași manieră oricărui cetățean
aflat în aceeași situație juridică. Or, o astfel de posibilitate este total exclusă atunci când legea este
lipsită de claritate, previzibilitate și accesibilitate. Drept urmare, art.14 lit.a)din Legea 51/1995,
republicată încalcă, din acest punct de vedere, și dispozițiile art. 16 alin.1 si 2 din Constituție.
De asemenea, profesia de avocat este o profesie liberală, iar alegerea și exercitarea ei este
garantată oricărei persoane care întrunește condițiile necesare pentru a accede în profesie și pentru
a o practica. În lipsa unor dispoziții legale clare și precise cu privire la cazurile de încetare a calității
de avocat, pe motiv de nedemnitate, decizia de încetare a calității este subiectivă și încalcă dreptul
la exercitarea profesiei, garantat de art. 41 alin.1 din Constituția României.

A se vedea şi TC Hartley, „The foundations of European Community law”, Oxford University Press, 2007, p. 146 şi
următoarele.
10

42

IUSTITIA NR. 1/2018

DIN ACTIVITATEA BAROURILOR
Din activitatea Baroului Argeș

Av. Ioana Luminița
Decan Baroul Argeș
Intre Baroul Argeș si Baroul din Versailles exista o strânsă legătura încă din primăvara
anului 1991, când conducerea Ordinului Avocaților din Versailles a inițiat o colaborare
profesionala cu avocaţii din Argeș.
La acea data veneau pentru prima data in Romania avocaţii Paul Riquier si Philippe
Billon si bazele acestei colaborări intre cele doua Barouri au fost puse si concretizate printro înfrățire care s-a pecetluit in leagănul istoriei argeșene si anume la Vila Florica - conac
ce a aparținut familiei Brătianu la Ștefănești.
Începând cu septembrie 1991 avocaţii din Argeș au participat in fiecare an ca
invitați ai confraților din Versailles la festivitățile organizate cu prilejul terminării stagiului:
La rentree solenelle du Bareau de Versailles.
Un moment de cotitura si evoluţie in cadrul acestei înfrățiri a constituit semnarea
actului de înfrățire – Jumelage des barreaux d’Arges et Versailles de către dl. Frederic Landon
decanul Baroului Versailles si dl. Constantin Chiriac, decanul Baroului Argeș in cadrul solemn
al Adunării Generale Extraordinare din 19 aprilie 2003 .
Actul de înfrățire prevedea angajamentul celor doua barouri sa favorizeze relaţiile de
colaborare in toate domeniile “ in scopul asigurării succesul unei concepții a justiției si a
exercițiului misiunii de apărare si consiliere, demne, libere, independente.”
Seriozitatea si consecventa cu care partenerii francezi au menținut legătura cu Baroul
Argeș a dus la consolidarea acestei colaborări, iar începând cu anul 2015 atât delegațiile
româneşti care au participat la ceremonia baroului francez cat si delegațiile franceze care
ne-au vizitat au devenit din ce in ce mai numeroase si mai preocupate de dezvoltarea
relaţiilor de prietenie si colaborare.
In ianuarie 2017 pe fondul revigorării relaţiilor intre cele doua barouri la Conacul
Brătienilor de la Vila Florica in acelaşi loc unde in 1991 puneam bazele acestei colaborări
a fost semnat actul de înfiinţare al ASOCIATIEI CONSTANTIN CHIARIAC - având ca
președinte pe Luminița Ioana si vicepreședinte Jean Marc Andre si președinte de onoare pe
dl. Paul Riquier. Scopul principal al acestei asocieri a fost acela de a organiza conferințe
profesionale comune care prin înalta ținută științifică sa perfecționeze colaborarea intre
cele doua barouri. Astfel in fiecare an de ziua Avocatului Roman se organizează la Pitești
conferințe profesionale in care susțin teme legate de probleme de drept dar si probleme
sociale cu impact asupra profesiei de avocat.
In acest an la 15 iunie cu prilejul evenimentelor organizate de Ziua Avocatului
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Roman in anul Centenarului Conferința profesionala se subscrie temei generale : Migratia
forței de munca
Temele susţinute sunt de actualitate si printre lectorii ce vor susţine prelegeri din
partea romana amintim pe avocat Cristina Gheorghe - Decanul Baroului Brasov si
Vicepreședinte al Uniunii Barourilor din Romania cu tema - Instabilitatea legislativă și migrația
forței de muncă. Aspecte specifice ale migrației în profesia de avocat , Av. Catalin Predut Baroul București cu tema "Telemunca. Consecințe asupra migrației forței de muncă. Particularități
privind prelucrarea și circulația datelor cu caracter personal" si av. Anca Vatasoiu - Baroul
București cu tema Emiterea formularului A1. Vom avea si un invitat special dl Razvan
Neacsu - director al Institutului Eudoxiu Hurmuzachi al Romanilor de Pretutindeni. Vor
susţine teme de asemenea si doamna avocat Chirstine Blanchard Massi - decan al Baroului
Versailles si doamna avocat Joahnna Wsoleck – Baroul Cracovia Polonia.
Avem convingerea că doar împreună vom putea reda avocatului importanța ce o merită în
înfăptuirea actului de justiție.
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Cupa Unirii la fotbal pentru avocați – Craiova, 2018

Av. Mihai-Dragoș Nicu
consilier, Consiliul Baroului Dolj
Cu ocazia aniversării Centenarului Marii Uniri de la 1918, Consiliul Baroului Dolj
a hotărât, în ședința din data de 18.01.2018, realizarea unui program de evenimente sub
titulatura „12 trepte către Marea Unire”, care va cuprinde activități menite să conducă la întărirea
spiritului de confraternitate profesională și la apropierea între avocații români, precum și la
consolidarea relațiilor dintre barourile participante.
Printre aceste activități s-a numărat și derularea unei competiții de fotbal destinate
avocaților, intitulată “Cupa Unirii”, ce a avut loc în perioada 24-26 mai și care s-a bucurat de un
interes deosebit, fiind înscrise nu mai puțin de 13 echipe ale barourilor sau altor asociații ale
avocaților din România și o selecționată a Uniunii Avocaților din Republica Moldova.
Baroul Dolj avea experiența organizării unei asemenea competiții încă din anul 2012, când
a găzduit prima ediție a Campionatului Național de Fotbal al Avocaților. Dar efortul este unul
uriaș, așa cum dovedește împrejurarea că de atunci și până în prezent niciun alt barou nu s-a mai
încumetat să organizeze un eveniment similar, deși toți participanții la competiție au apreciat
necesitatea repetării unor asemenea întâlniri, în care, pe lângă petrecerea unui timp de calitate, sau stabilit relații de prietenie și chiar de colaborare între avocați.
Așa că, la stăruințele confraților din toată țara, avocații și funcționarii Baroului Dolj au
strâns din nou rândurile pentru a pune la punct un eveniment memorabil.
Adunarea Generală și Consiliul Baroului Dolj au stabilit bugetul și responsabilul pentru
proiect, iar acesta, la rândul său, și-a conturat o echipă de lucru. Așa cum am mai spus-o și în 2012,
organizarea oricărui eveniment de amploare, de orice natură, chiar și sportiv, este posibilă doar în
echipă, prin solidaritate și conjugarea eforturilor avocaților și funcționarilor doljeni.
Pentru data competiției, am evitat să suprapunem derularea acesteia cu Sărbătorile Pascale,
vacanța de 1 Mai, dar și cu Campionatul Mondial de Fotbal al Avocaților (Mundiavocat), disputat
în această primăvară în Spania. După îndelungi dezbateri și după discuții telefonice cu colegi din
țară, am convenit asupra intervalului 24-26 mai, profitând de minivacanța de Rusalii pentru a avea
o zi liberă, destinată refacerii necesare înainte de a relua activitatea obișnuită, dar și sedimentării
impresiilor participanților.
Au fost trimise invitații tuturor barourilor din România, iar răspunsurile nu au întârziat să
apară, chiar dacă unele echipe s-au retras înainte de începerea competiției, din varii motive. O
invitație la Cupa Unirii a fost lansată și către Uniunea Avocaților din Republica Moldova, iar
confirmarea promptă a participării din partea domnului președinte Emanoil Ploșniță ne-a produs
poate cea mai mare bucurie.
În cele din urmă, au confirmat participarea următoarele echipe:
1. Baroul Alba, condusă de av. Răzvan Mihăilescu;
2. Asociația Themis Arad, condusă de av. Dan Iovănaș;
3. Baroul Argeș, condusă de av. Dragoș Nicolescu;
4. Baroul Brăila, condusă de av. Cristian Chirilă;
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5. Baroul București, condusă de av. Mihail Ciobanu;
6. Asociația pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților, condusă de av. Robert Bucur;
7. Baroul Constanța, condusă de av. Tiberiu Gâdoiu;
8. Baroul Gorj, condusă de av. Constantin Groza;
9. Baroul Ilfov, condusă de însuși decanul Șerban Lovin.
10. Baroul Mehedinți, condusă de av. Emil Pașolea;
11. Baroul Olt, condusă de av. Ion Vespescu;
12. Baroul Suceava, în frunte cu decanul Liviu Mihai.
Acestora li s-au alăturat selecționata Uniunii Avocaților din Moldova și, evident, echipa
Baroului Dolj, condusă de av. Ionuț Teodorescu.
Pe lângă participanții la Cupa Unirii, am fost onorați să primim vizita mai multor
personalități ale profesiei: domnul Emanoil Ploșniță, președintele Uniunii Avocaților din
Moldova; doamna Luminița Ioana, decanul Baroului Argeș; domnul Dan Emanoil Prunău, decanul
Baroului Brăila; domnul Dănuț Rolea, decanul Baroului Mehedinți; domnul Mihăiță Bubatu,
decanul Baroului Olt; domnul Daniel Fenechiu, președintele Asociației pentru Dialog și
Solidaritate a Avocaților.

Despre efortul organizatoric ar fi multe de spus. Organizatorii au muncit zi și noapte,
renunțând la puținul lor timp liber, pentru o reușită deplină. Voi încerca să condensez în doar
câteva rânduri tot acest efort:
Au fost concepute afișul și programul competiției, rezultatele și clasamentul fiind publicate
în timp real pe pagina de internet a Baroului Dolj. Au fost confecționate cupe, medalii și plachete
pentru toate echipele participante, precum și trofee pentru premiile speciale. În vederea cazării
participanților au fost obținute reduceri de tarife la unele hoteluri. Fiecăreia dintre echipele oaspete
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i-a fost alocat câte un avocat doljean, care să furnizeze confraților noștri orice sprijin necesar. Au
fost rezervate terenurile de fotbal de la bazele sportive Popeci și Flux Arena, care au fost permanent
alimentate cu apă și fructe. Au fost cumpărate mingi de cea mai bună calitate. Asociația Județeană
de Fotbal Dolj ne-a pus la dispoziție niște arbitri tineri și valoroși. Au fost contractate serviciile
unor fotografi și cameramani profesioniști. Pentru transportul echipelor au fost puse la dispoziția
acestora microbuze. La tragerea la sorți și finala competiției, a fost invitat unul dintre cei mai iubiți
fotbaliști și antrenori pe care i-a dat vreodată Craiova, marele Sorin Cârțu. Nu în ultimul rând, a
fost stabilit meniul petrecerii de rămas bun, care a inclus și trei proțapuri, iar vinul a fost cumpărat
de la o cramă de renume din Drăgășani.
Amintesc, în cele ce urmează, clasamentul final. Competiția a fost câștigată de Baroul
București, care a învins cu 3-2 în finală echipa Themis Arad. Bronzul a revenit Baroului Alba. Pe
locurile 4-14 s-au clasat, în ordine: Baroul Mehedinți, Baroul Gorj, Uniunea Avocaților din
Moldova, Baroul Dolj, Baroul Suceava, Baroul Olt, Baroul Constanța, Asociația pentru Dialog și
Solidaritate a Avocaților, Baroul Argeș, Baroul Ilfov și Baroul Brăila. Premiul pentru cel mai bun
jucător al competiției i-a fost acordat lui Alexandru Bălbărău (Baroul București), iar premiul
pentru cel mai bun portar i-a revenit veteranului Vali-Emil Szabo (Themis Arad). Golgheterul
turneului a fost desemnat Andrei Henegar (Baroul Alba), iar Trofeul Fair-Play a revenit
selecționatei Uniunii Avocaților din Moldova.
Câștigători au fost însă toți participanții, fiindcă la Cupa Unirii 2018, la Craiova, și-au creat
amintiri de neuitat. Ecoul acestei manifestări persistă încă și acum, prestigiul Baroului Dolj și
prieteniile sudate între avocați vor dura încă și mai mult.

IUSTITIA NR. 1/2018

47

Acordarea premiului “Avram Iancu” 2017

Av. dr. Răzvan Scafeș
Baroul Dolj
Consiliul Baroului Dolj a hotărât încă din anul 2015 reluarea tradiției interbelice și
acordarea Premiului „Avram Iancu” confraților care se remarcă în activitatea profesională,
apărarea drepturilor și libertăților omului și apărarea statului de drept. Premiul a fost înființat în
anul 1924, spre cinstirea și eternizarea marelui erou al Națiunii Române Avram Iancu, care a făcut
parte din ordinul profesional al avocaților.
În data de 30 octombrie 2017, în cadrul unui eveniment special, în cadrul căruia Decanul
Baroului Dolj, domnul avocat Lucian Bernd Săuleanu a acordat Premiul „Avram Iancu” pentru
anul 2017 domnului VALERIU STOICA, avocat și profesor universitar, pentru activitatea
profesională deosebită, cu rezultate remarcabile în planul jurisprudenței, doctrinei și în cel al
operei de legiferare, întru respectarea ideii călăuzitoare din testamentul Eroului Națiunii Române,
potrivit căreia „luptătorii cu arma legii vor putea scoate drepturile națiunei”.
Domnul Valeriu Stoica este o mare personalitate a lumii contemporane a dreptului din țara
noastră, fiind ministru al Justiției și viceprim-ministru în perioada 1996-2000, fost magistrat,
fondator al Institutului Național al Magistraturii, acolo unde a fost profesor și Decan în perioada
1991-1993. În domeniul avocaturii, încă din anul 1995, domnul Valeriu Stoica, membru al
Baroului București, a pus bazele uneia dintre cele mai importante societăți de avocatură în
domeniul dreptului civil din România, Stoica&Asociații SCA, pe care o conduce în calitate de
asociat coordonator și în prezent. Este unul dintre cei mai importanți autori de drept civil din
România, autor a numeroase cărți, articole, cursuri și monografii în domeniul dreptului civil și
drepturilor omului, în prezent fiind cadru didactic, profesor universitar doctor, la catedra de drept
civil a Facultății de Drept din cadrul Universității București. Din 1992 este membru al institutului
Internaţional al drepturilor Omului de la Strasbourg, iar din 1994 membru al comisiei europene
Împotriva Rasismului și a Intoleranței - Consiliul Europei.
În cadrul ceremoniei de acordare a Premiului „Avram Iancu”, domnul profesor Valeriu
Stoica a oferit un interviu pentru Baroul Dolj, moderat de către colegul nostru avocat Răzvan
Scafeș, împărtășind gândurile sale referitoare la distincția oferită, profesia de avocat și problemele
actuale ale acesteia :
Av. Răzvan Scafeș : „Cum priviți dumneavoastră, domnule profesor, această distincție
acordată de Baroul Dolj pentru rezultate remarcabile în sistemul juridic din România ?”
Prof univ. dr. av. Valeriu Stoica : ”Primesc acest premiu ca pe un semn de solidaritate.
Este, pe de-o parte, solidaritatea comunității avocaților din România în general și a comunității
avocaților din județul Dolj în special. Baroul Dolj este unul dintre cele mai vechi barouri din țară,
cu o tradiție impresionantă. Premiul primit astăzi are însă și o semnificație mai largă întrucât nu
numai avocații ci toți juriștii din România sunt constructorii spațiului juridic al libertății. Fără lege
nu există libertate, iar tot ceea ce facem noi juriștii, indiferent de profesia noastră, avocați,
judecători, profesori de drept, executori judecătorești, notari, toți împreună suntem constructorii
acestui spațiu al libertății. Libertatea în România este mai puternică sau mai fragilă în funcție de
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forța juriștilor și de ceea ce ei construiesc în fiecare zi. În plus, faptul că premiul se numește Avram
Iancu îmi trezește o nostalgie pentru că în copilărie, fiind pasionat de istorie, am citit o carte scrisă
de Silviu Dragomir, dedicată lui Avram Iancu și acolo am văzut conturată figura unui mare patriot
și, de asemenea, am rămas în memorie cu imaginea tragică a acestui revoluționar și a acestui mare
patriot”.
Av. Răzvan Scafeș : „Foarte frumos spus. Domnule profesor, aș dori să trecem puțin la
avocatură și să ne spuneți dumneavoastră cum apreciați activitatea Baroului Dolj și în general a
barourilor din provincie, în contextul actual al necesității protecției și consolidării prestigiului
profesiei de avocat ?”
Prof univ. dr. av. Valeriu Stoica : ”Profesiile liberale, între ele fiind și profesia de avocat,
în orice societate democratică au un rol extraordinar de important, ele sunt liantul societății și al
democrației liberale. Modul în care avocații își îndeplinesc profesia este în același timp semnul
nobleței acestei profesii, iar prestigiul profesiei se construiește prin intermediul activității pe care
fiecare avocat o desfășoară. Vorbim astăzi tot mai mult despre deontologie profesională și nu este
întâmplător pentru că onestitatea, devotamentul față de lege sunt indispensabile pentru ca profesia
de avocat să se consolideze. Nu este vorba doar despre numărul avocaților, pentru că astăzi există
cred un record în ceea ce privește numărul avocaților în toate barourile și România și în ansamblu
în Uniunea Barourilor din România. Dincolo de număr este vorba despre calitatea pe care fiecare
avocat trebuie să o dovedească în activitatea zilnică, indiferent că este vorba despre avocați de
litigii sau avocați de consultanță. Este o dimensiune nouă care devine din ce în ce mai importantă,
cea internațională a profesiei, mai ales dacă ne gândim că dreptul european se aplică în fiecare zi,
că sunt investiții străine foarte importante în România și ele presupun nu doar aplicarea dreptului
european, dar uneori este vorba despre reguli din sisteme de drept multiple în raport față de care
au fost încheiate contractele care stau la baza acestor investiții și care au element de extraneitate.
Toate acestea arată cât de complexă este profesia de avocat astăzi și cât de importante sunt, pe deo parte, deontologia și, pe de altă parte, competența profesională”.
Av. Răzvan Scafeș : ”Să continuăm puțin, aș dori să vă mai întreb care este în opinia
dumneavoastră rolul actual al avocatului în sistemul judiciar din România, comparativ și cu
perioadele anterioare, atât din perspectiva actuală a dumneavoastră de avocat de renume cât și din
perspectiva de fost Ministru al Justiției, de fost magistrat, de fondator al Institutului Național al
Magistraturii ?„
Prof. univ. dr. av. Valeriu Stoica : ”Există un statut al avocatului care poartă marca
contextului, a epocii în care își desfășoară profesia. Dacă ne gândim la perioada de început a
avocaturii din România, la ceea ce se întâmpla în urmă cu peste 100 de ani, am putea spune că
avocații au fost în egală măsură constructori ai României democratice și în același timp
constructori ai sistemului juridic românesc. Nu de puține ori avocații erau și oameni politici, erau
și profesori de drept, dar au fost și avocați care au strălucit nu doar la bară ci și la tribuna
Parlamentului, fiind suficient să vi-l amintesc pe Tache Ionescu, numit și Tache Gură de Aur, sau
pe Titu Maiorescu, care a fost nu doar un mare critic literar, dar a fost în același timp și profesor
la Universitate, avocat și om politic, Prim-ministru. Așadar, în acea perioadă de început a profesiei,
avocații au avut un cuvânt de spus nu doar în domeniul justiției, în domeniul apărării drepturilor
și libertăților, ci și în construcția sistemului democratic din România. Un asemenea rol a fost jucat
de avocați și în perioada interbelică. După căderea comunismului am asistat la o resurecție a
profesiei de avocat. În acest nou context, mulți avocați au făcut și politică, iar aici nu mă refer doar
la un partid sau altul ci la sistemul democratic în ansamblul său. Au fost și sunt parlamentari care
sunt avocați sau profesori de drept. Barourile din țară sunt din ce în ce mai puternice. Uniunea
Națională a Barourilor din România este o structură profesională care joacă un rol din ce în ce mai
important. Astăzi când discutăm despre reforma în justiție, despre reforma sistemului juridic din
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România, avocații au de asemenea un cuvânt foarte important de spus și mă bucur că organele
profesionale, mă refer aici la decanii barourilor, la consiliile barourilor, la Consiliul Uniunii
Barourilor din România, sunt prezente în această dezbatere care până la urmă este o dezbatere
despre viitorul sistemului juridic din România”.
Av. Răzvan Scafeș : „În loc de concluzie vă rog să transmiteți câteva gânduri și câteva
sfaturi avocaților de astăzi în vederea menținerii unui standard ridicat al activității avocațiale”.
Prof univ. dr. av. Valeriu Stoica : ”Tinerii avocați trebuie să țină seama că înțelegerea
dreptului nu este posibilă în câțiva ani. Înțelegerea dreptului este rezultatul unor ani îndelungați de
muncă și o simbioză între experiența practică dobândită an de an și studiul permanent al legislației,
al doctrinei și al jurisprudenței. Profesia de avocat nu este o profesie ca oricare alta, este o profesie
dedicată oamenilor, o profesie care presupune dragoste de lege dar și dragoste de oameni, pentru
că așa cum spunea Nicolae Titulescu, avocații sunt cei care înțeleg în primul rând că nu oamenii
sunt făcuți pentru lege, ci legea este făcută pentru oameni și care urmare legea trebuie să slujească
drepturile și libertățile omului”.
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Proiectul „Cross-Border Partnership for Training and Labour
mobility in the Juridical field”

Adi Constantin Gavrilă
Director proiect
Baroul Dolj este primul barou din România care implementează un proiect cu finanțare
europeană. Proiectul „Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical
field” reprezintă astfel o premieră, deoarece clarifică aspecte legate de eligibilitatea barourilor în
privința accesării fondurilor europene și asigură posibilitatea ca Baroul Dolj să aplice pentru
proiecte ulterioare, fiind îndeplinită condiția experienței specifice.
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Introducere
Baroul Dolj, în calitate de beneficiar și Baroul Vidin, în calitate de partener, implementează
în perioada 05.04.2017 – 04.10.2018 proiectul ”Cross-Border Partnership for Training and Labour
mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162.
Obiectivul proiectului este acela de a încuraja integrarea zonei transfrontaliere privind
ocuparea și mobilitatea forței de muncă din domeniul juridic, în județul Dolj si districtul Vidin,
prin cooperarea și promovarea acțiunilor comune ale beneficiarilor.
În proiect sunt implicate 300 de persoane de ambele părți ale graniței (150 de persoane din
România și 150 de persoane din Bulgaria) care vor avea acces la servicii de informare, consultanță și
instruire în domeniul juridic și lingvistic, în scopul ocupării și mobilității pe piața muncii juridice.
Proiectul, prin activitățile sale, încurajează ocuparea și mobilitatea forței de muncă în zona
Dolj- Vidin prin crearea unei rețele de centre care vor furniza populației servicii de informare și
consultanță în domeniul juridic, dar și prin participarea grupului țintă la conferințe științifice pe
teme juridice în România și Bulgaria, cursuri de limbă străină (limba română și limba bulgară),
cursuri de specialitate în domenii precum migrația, fiscalitatea transfrontalieră, transporturile și
patrimoniul cultural, criminalitate transfrontalieră, drept comercial și dreptul muncii.
Proiectul aduce oportunități noi pentru avocații din Baroul Dolj prin realizarea unui studiu
și a unei strategii referitoare la nevoile pieței juridice. Pentru implementarea activităților din
proiect au fost achiziționate un autoturism, echipamente și piese de mobilier, fiind asigurate și
parte din cheltuielile de funcționare a Baroului Dolj pentru toată perioada de 18 luni de
implementare a proiectului.
Proiectul este finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria
(program finanțat de UE din Fondul European de Dezvoltare Regională), Axa Prioritară 4 „O
regiune calificată și incluzivă“, Obiectivul Specific „Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în
privința ocupării și mobilității forței de muncă“.
Valoarea totală a proiectului este de 430.114,34 Euro, din care sprijinul acordat de către
Uniunea Europeană este în valoare de 365.597,19 Euro, iar contribuția de la bugetele de stat ale
României și Bulgariei este în sumă de 55.914,86 Euro. Contribuția proprie a partenerilor de proiect
este de 8.602,29 euro.
Pregătirea implementării proiectului
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași a informat Baroul Dolj în luna
decembrie a anului 2016 că finanțarea proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and
Labour mobility in the Juridical field” a fost aprobată prin Decizia numărul 32/08.12.2016 a
Comitetului de Monitorizare.
Propunerea Decanului Baroului Dolj, avocat Lucian Bernd Săuleanu, de implementare a
proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field” a
fost aprobată de Consiliul Baroului Dolj în ședința din 19 ianuarie 2017, iar în data de 24 ianuarie
2017 a avut loc o ședință comună la care a participat și decanul Baroului Vidin, avocat Kiril Gruev.
În urma unei vizite de precontractare organizată în Craiova în luna februarie a anului 2017,
Biroul Regional a informat Baroul Dolj că Autoritatea de Management pentru programul Interreg
V-A România–Bulgaria a semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului,
invitându-l astfel, pe Decanul Baroului Dolj la sediul Secretariatului Comun al Biroului Regional
pentru Cooperare Transfrontalieră din Călărași, zona Chiciu, pentru finalizarea formalităților de
contractare a proiectului. Domnul avocat Lucian Bernd Săuleanu, Decanul Baroului Dolj, a semnat
contractul de finanțare a proiectului în ziua de 4 aprilie 2017.
În faza de pregătire proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour
mobility in the Juridical field”, au fost selectați membrii echipei de implementare, după cum
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urmează:
 Constantin-Adi Gavrilă, Director proiect
 Cristian-Valeriu Stanciu, Asistent proiect
 Liliana-Daniela Birtu, Responsabil cu activitățile de formare
 Anca-Elena Rusu, Expert financiar
Baroul Dolj a disponibilizat spațiul fizic necesar pentru pregătirea și implementarea
activităților proiectului, fiind astfel asigurat un birou permanent în care să aibă sediul Centru
Juridic Tranfrontalier Român, la care să se poată informa persoanele interesate cu privire la
activitățile proiectului și în care să își desfășoare activitatea membrii echipei de implementare. De
asemenea, Baroul Dolj a asigurat spațiul necesar organizării de întâlniri, cursuri, mese rotunde,
conferințe de presă, ateliere de lucru sau alte activități organizate în cadrul proiectului.
Informarea și publicitatea
Baroul Dolj, în calitate de beneficiar, a organizat la sediul său din Craiova, Bdul Carol I,
Nr.1, Bl.17 D mezanin, în ziua de marți, 2 mai 2017, începând cu ora 12.00, Conferința de
deschidere a proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the
Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, pe care îl implementează în parteneriat cu Baroul Vidin.
Au luat cuvântul în fața avocaților, a invitaților și a reprezentanților mass media, avocat Lucian
Bernd Săuleanu, decanul Baroului Dolj, avocat Kiril Gruev, decanul Baroului Vidin și ConstantinAdi Gavrilă, managerul proiectului.
În cadrul proiectului, sunt organizate o conferință de presă deschidere proiect în România,
o conferință de presă închidere proiect în Bulgaria și patru conferințe de presă intermediare. De
asemenea, sunt transmise comunicate de presă lunare pe toată perioada de desfășurare a
proiectului. Toate activitățile de informare și publicitate sunt realizate cu respectarea prevederilor
din Manualul de Identitate Vizuală al Programului Interreg VA Romania-Bulgaria.
Selectarea Grupului Țintă
Începând cu data de 20 iunie 2017, Baroul Dolj împreună cu Baroul Vidin au inițiat
procesul de selecție a grupului țintă în cadrul proiectului “Cross-Border Partnership for Training
and Labour mobility in the Juridical field”, system code ROBG-162.
Conform proiectului Grupul țintă este constituit din 300 persoane (din care 150 români și 150
bulgari), studenți sau tineri absolvenți ai unei instituții de învățământ superior, ori alte persoane dornice
să se perfecționeze pentru a avea acces la slujbe mai bine plătite, femei sau bărbați.
Selecția grupului țintă a fost realizată cu respectarea etapelor și criteriilor de eligibilitate
prevăzute de o procedură de selecție care a fost redactată și implementată cu respectarea
principiilor egalității de șanse între bărbați și femei, oportunități egale și nediscriminare.
O dată cu înscrierea în grupul țintă, persoanele interesate și-au dat și acordul pentru
utilizarea datelor personale, luându-și angajamentul de a participa la toate activitățile proiectului
în care vor fi selectate de către echipa de implementare a proiectului.
Astfel au fost selectate în Grupul Țintă 155 de persoane (103 femei și 52 bărbați) din
județul Dolj și 157 de persoane (106 femei și 52 bărbați) din județul Vidin. Membrii grupului țintă
participă în anul 2018 la următoarele cursuri: (1) Reglementarea migrației transfrontaliere; (2)
Legislația muncii și securitatea socială transfrontalieră; (3) Drept fiscal transfrontalier; (4) Drept
comercial transfrontalier; (5) Reglementări transfrontaliere în domeniul transporturilor și
patrimoniului cultural; (6) Drept penal transfrontalier.
De asemenea, membrii grupului țintă participă la cursuri de limba bulgară și română, două
conferințe (Craiova și Vidin) realizate în parteneriat cu Baroul Vidin, sesiuni comune de formare
pe teme orizontale – oportunități egale și nediscriminare, șanse egale între bărbați și femei și
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dezvoltare durabilă organizate pe ambele maluri ale Dunării.
Crearea rețelei de centre juridice transfrontaliere
În urma semnării la data de 31 mai
2017 a unui Acord de Parteneriat între
centrele juridice transfrontaliere înființate
în cadrul barourilor Dolj (România) și
Vidin (Bulgaria), a fost creată Rețeaua
Juridică Transfrontalieră formată din:
 Centrul
Juridic
Transfrontalier Român, înființat în
cadrul Baroului Dolj (Romania), bdl.
Carol I, nr. 1, bl. 17D Craiova, jud. Dolj,
Romania, cod poştal 200678, tel.
+40351408430, fax +40251413940, email office@barouldolj.ro, reprezentat de
domnul avocat Lucian-Bernd Săuleanu,
Decanul Baroului Dolj
și
 Centrul
Juridic
Transfrontalier Bulgar, înființat în
cadrul Baroului Vidin (Bulgaria), str
Targovska, nr.2, Vidin, Bulgaria, 3700,
tel. +359 600 708, fax +359 600 708, email
vidinjuridicalcentre@gmail.com,
reprezentat de domnul avocat Kiril
Atanasov Gruev, Decanul Baroului Vidin
Rețeaua este necesară pentru
abordarea unitară a proceselor legate de
producere, prelucrare, stocare și difuzare
a informațiilor în domeniul juridic legate
de ocupare și mobilitate a forței de muncă în zona Dolj-Vidin.
Rolul acestei rețele de centre este de a furniza grupului țintă și beneficiarilor indirecți din
Dolj și Vidin servicii de informare și consultanță în domeniul juridic, prin crearea și dezvoltarea
unei baze de date comune, pentru o mai bună ocupare și activare a mobilității forței de muncă în
zona de graniță.
Această bază de date comună va conține informații despre legislația în domeniul juridic a
celor două țări, angajatorii din zona transfrontalieră din domeniul juridic, precum și rezultatele
studiului și ale strategiei comune privind ocuparea și mobilitatea în zona transfrontalieră în
domeniul juridic, elaborate în cadrul proiectului.
Realizarea unui studiu privind angajabilitatea și mobilitatea forței de muncă în
regiunea transfrontalieră Dolj-Vidin, în domeniul juridic
Baroul Dolj împreună cu Baroul Vidin au realizat și implementat metodologia de realizare
a unui studiu privind angajabilitatea și mobilitatea forței de muncă în regiunea transfrontalieră
Dolj-Vidin, în domeniul juridic, în cadrul proiectului “Cross-Border Partnership for Training and
Labour mobility in the Juridical field”, system code ROBG-162.
Un obiectiv esențial al studiului este acela de a identifica nevoile și ariile de angajabilitate,
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dar și condițiile în care membrii grupului țintă
(studenții și absolvenții de studii superioare), vor
putea deveni mai mobili în cadrul regiunii
transfrontaliere.
Un al doilea obiectiv principal al studiului
este acela de a identifica nevoia posibililor
angajatori (societăți comerciale, instituțiile
administrației publice etc.) de personal cu studii
juridice, dar și nevoia de dezvoltare continuă a
actualilor și viitorilor angajați în domeniul
juridic.
Pentru a îndeplini aceste obiective, echipe
de experți din cadrul Baroului Dolj, România și
Baroului Vidin, Bulgaria, au colectat date și au
analizat informații teoretice și empirice, urmând
ca acestea să fie folosite ca bază de date primară
pentru rețeaua de centre juridice transfrontaliere
înființată în cadrul proiectului, dar și pentru
fundamentarea unei ”strategii comune privind
angajabilitatea și mobilitatea forței de muncă în
regiunea transfrontalieră, în domeniul juridic”.
De acest studiu beneficiază atât grupul
țintă cât și beneficiarii indirecți din județul Dolj
și districtul Vidin.
Sistemul juridic reprezintă pilonul de bază al statului de drept și al unei societăți
democratice stabile și responsabile. Lipsa unui sistem de justiție modern, adaptat cerințelor
societății contemporane și capabil să raspundă provocarilor viitorului nu poate asigura
fundamentul dezvoltarii economice și sociale în zona transfrontalieră.
Cursuri de limba bulgară organizate la sediul Baroului Dolj
Centrul Juridic Transfrontalier înființat pe lângă Baroul Dolj organizat cu succes cursuri
de limba bulgară în cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility
in the Juridical field”.
La cursurile care au fost organizate la sediul Baroului Dolj, în perioada 3-27 noiembrie
2017, și au fost susținute de
doamna Dimitrova – Marinova
Dimitrinka, expert de limba
bulgară, au participat 40 de
persoane, membri ai grupului
țintă
selectat
în
cadrul
proiectului.
În
cadrul
aceleiași
activități au fost organizate la
Vidin cursuri de limba română
pentru studenți și absolvenți de
studii superioare, printre care se
regăsesc
avocați,
consilieri
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juridici și alte persoane încadrate sau nu în piața muncii.
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Schimburi de bune practici la nivelul Centrelor Juridice Transfrontaliere
În cadrul proiectului au fost organizate schimburi de bune practici în scopul înțelegerii
reciproce a sistemului juridic din România și Bulgaria. Astfel, 10 membri din grupului țintă din
România și 10 membri din grupul țintă din Bulgaria au efectuat vizite reciproce în cele două țări
pe parcursul a câte trei zile din luna Februarie 2018.
Informațiile și cunoștințele dobândite facilitează intrarea membrilor grupului țintă pe piața
muncii transfrontaliere și constituie baza dezvoltării unor relații transfrontaliere viitoare.
În cadrul schimburilor de bune practici, au fost organizate întâlniri și prezentări la instituții
precum instanțe judecătorești, barouri, birouri de executori judecătorești, birouri notariale și
instituții de învățământ juridic.
Obiectivele specifice ale acestei activități includ:
• familiarizarea membrilor grupului țintă cu instituțiile, serviciile juridice și activitățile
specifice din țara vecină, considerate ca fiind componente ale sistemului juridic,
• creșterea gradului de
conștientizare a activităților din
domeniul juridic transfrontalier, în
diferitele
sale
aspecte
profesionale, în cadrul acestui
sistem,
• aplicarea practică a
cunoștințelor
teoretice
fundamentale,
• familiarizarea
participanților
cu
tipologia
problemelor din domeniul juridic
și cu mijloacele de abordare și
soluționare a acestora,
• familiarizarea
participanților cu modul de organizare și funcționare a potențialilor angajați în vederea unei
eventuale angajări,
• transmiterea către participanți a mijloacelor de utilizare a informațiilor directe și
indirecte de la centrele transfrontaliere pentru cunoașterea cazurilor, cu o viziune specială asupra
aspectelor juridice transfrontaliere,
• stabilirea legăturilor profesionale cu specialiști din instituțiile partenere, în scopul
dezvoltării unor relații profesionale utile pentru extinderea orizontului profesional și integrarea
forței de muncă ulterioare finalizării proiectului.
Participanții din Bulgaria la schimbul de bune practici au efectuat vizite la sediul Baroului
Dolj, Facultatea de Drept din cadrul Universității din Craiova, birouri de avocat, notar și mediator,
precum și la sediile instanțelor judecătorești din Craiova.
Organizarea de cursuri pe teme orizontale - dezvoltare durabilă, egalitatea de șanse
și nediscriminare
Dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și nediscriminarea precum și egalitatea de gen
reprezintă trei principii tematice principale orizontale care fac parte integrantă din program în
cadrul căruia a fost finanțat proiectul ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility
in the Juridical field”.
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Patruzeci de membri ai grupului țintă, douăzeci din România și douăzeci din Bulgaria au participat
la patru sesiuni comune de instruire care au fost organizate de trei experți din România și trei în
Bulgaria și care au avut ca scop
sensibilizarea grupului țintă cu
privire
la
semnificația
următoarelor
concepte:
oportunități
egale
și
nediscriminarea, egalitatea de
gen și dezvoltarea durabilă.
Activitatea a fost organizată
pentru o mai bună aplicare a
acestor principii pe o piață a
forței de muncă favorabilă
incluziunii.
Cursul ”Oportunități egale și
nediscriminare” a fost pregătit și
prezentat de doamna Mădălina
Dănișor, lect. univ. dr. în cadrul Facultății de Drept, Universitatea din Craiova. Cursul ”Șanse
egale între bărbați și femei” a fost pregătit și prezentat de doamna Mădălina Nica, conf. univ. dr.
în cadrul Facultății de Drept, Universitatea din Craiova. Cursul ”Dezvoltare durabilă” a fost
pregătit și prezentat de doamna Anca Dușcă, din cadrul aceleiași instituții de învățământ.
Participanții la grupul țintă care au participat la această activitate au fost selectați în conformitate
cu o metodologie clar delimitată, prin intermediul cadrului procedural intern, de echipa de
implementare.
Această activitate de sesiune de formare comună a fost necesară pentru sporirea cunoștințelor
participanților la grupul țintă interesați în ceea ce privește realitățile transfrontaliere.
Conferința internațională ”Women in law”
În cadrul unei alte activități organizate în cadrul proiectului, un număr de 60 persoane din
grupul țintă, 30 români și 30 bulgari, au participat în România la o conferință pe teme juridice
transfrontaliere, în perioada 10-11 martie 2018.
Primul pas în procesul de selecție al celor 30 membri ai grupului țintă interesați să participe
la această activitate a fost
înscrierea on-line. Astfel toți
membrii grupului țintă au primit
un email și în vederea înscrierii au
putut accesa un link.
Înscrierea
pentru
Activitatea A8 -“Organizarea unei
conferințe transfrontaliere pe teme
juridice, în România” a fost făcută
până pe data 5 ianuarie 2018 ora
14.00, conform Metodologiei de
selecție a membrilor grupului
țintă, care vor participa la
conferința transfrontalieră pe teme
juridice.
Prin implicarea membrilor
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grupului țintă în cât mai multe activități s-au pus bazele cooperării transfrontaliere cu reducerea
disparităților economice, sociale și teritoriale în zona de cooperare româno-bulgară. Astfel,
membrii grupului țintă participă la o serie de activități ce conduc la creșterea conștientizării asupra
gradului de ocupare și a mobilității forței de muncă în zona transfrontalieră și implicit la creșterea
mobilității acestora, contribuind la consolidarea sistemului juridic român și bulgar.
În cadrul activității “Organizarea unei conferințe transfrontaliere pe teme juridice, în
România” vor avea loc prezentări de
lucrări și dezbateri cu specialiști din
domeniul juridic. Organizarea acestei
conferințe a jucat un rol important în
politica de comunicare a membrilor
grupului țintă, promovând egalitatea
de șanse și a nediscriminării cât și a
egalității între bărbați și femei
devenind totodată o platformă ideală
pentru socializare.
A fost organizată astfel la
Craiova, în zilele de 10 și 11 martie
2018, conferința ”Women in law”, cu
următorul program:
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La conferința organizată de Baroul Dolj pe tematici juridice, au participat peste 100 de
participanți, dintre care cel puțin 60 de persoane din grupul țintă al proiectului. La conferință au
participat 30 persoane din Bulgaria, din partea Baroului Vidin. La conferință au fost prezentate
lucrări cu teme juridice relevante pentru creșterea conștientizării asupra oportunităților de ocupare
și mobilitate a forței de muncă de-a lungul zonei de graniță româno-bulgare.
Organizarea unor cursuri de formare comune în domeniul juridic
Membrii grupului țintă din România (155 persoane) și Bulgaria (157 persoane) participă
în perioada martie – august 2018 la șase cursuri de formare în domeniul juridic cu temele
următoare: Reglementarea migrației transfrontaliere, Legislația muncii și securitate socială
transfrontalieră, Drept fiscal transfrontalier, Drept comercial transfrontalier, Reglementări
transfrontaliere în domeniul transporturilor și patrimoniului cultural, Drept penal transfrontalier.
Cursurile vor fi prezentate de experți români (în Craiova, pentru membrii grupului țintă din
România) și de experți bulgari (în Vidin, pentru membrii grupului țintă din Bulgaria), fiind
realizate manuale bilingve în acest scop.
Cursurile sunt prezentate în România de următorii experți:
• Reglementarea migrației transfrontaliere – lect. univ. dr. Cristina Goga, Facultatea de
Științe Sociale, Universitatea din Craiova.
• Legislația muncii și securitate
socială transfrontalieră – conf. univ. dr.
Roxana Cristina Radu, Facultatea de Drept,
Universitatea din Craiova.
• Drept fiscal transfrontalier –
drd. Lucian Constantin Nițuleasa,
Facultatea de Drept, Universitatea din
Craiova.
• Drept comercial transfrontalier
– lect. univ. dr. Lavinia Elena Stuparu,
Facultatea de Drept, Universitatea din
Craiova.
• Reglementări transfrontaliere
în
domeniul
transporturilor
și
patrimoniului cultural – lect. univ. dr.
Mădălin Savu Ticu, Facultatea de Drept,
Universitatea din Craiova.
• Drept penal transfrontalier –
prof. univ. dr. Ruxandra Răducanu,
Facultatea de Drept, Universitatea din
Craiova.
Cursurile sunt organizate la centrul
de conferințe din cadrul Hotelului Ramada
din Craiova. Experții români și bulgari au
colaborat în vederea realizării de manuale
de curs bilingve, care au fost distribuite
tuturor membrilor grupului țintă.
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Realizarea unei strategii comune privind ocuparea și mobilitatea în zona
transfrontalieră, în domeniul juridic
Echipa de implementare a proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour
mobility in the Juridical field” lucrează la o strategie comună privind ocuparea și mobilitatea în
zona transfrontalieră, în domeniul juridic.
Necesitatea strategiei derivă din lipsa unor soluții pentru problemele comune în județele
Dolj și Vidin, cu privire la ocuparea și mobilitatea forței de muncă în domeniul juridic. Ea va avea
un impact atât asupra membrilor grupului țintă cât și asupra beneficiarilor indirecți din zona
proiectului.
Obiectivul general al strategiei va fi atingerea unui nivel sustenabil de ocupare a forței de
muncă în domeniul juridic, în județul Dolj și districtul Vidin, susținut de competitivitate
economică, coeziune socială, dezvoltare durabilă, oportunități egale și nediscriminare precum și
de egalitate de șanse între bărbați și femei.
Strategia va fi elaborată având în vedere atât aspectele și provocările identificate prin
analiza profundă a aspectelor economice și sociale cât și a provocărilor transfrontaliere cu care
România si Bulgaria se confruntă în contextul crizei economice și recuperării decalajelor față de
media UE.
De asemenea, se va avea în vedere cadrul strategic de referință european – Strategia
Europa 2020 și Strategia Europeană de Ocupare și naţional – Strategia Națională de Ocupare a
Forței de Muncă 2013-2020.
În prezent, România și Bulgaria se află încă mult în urma mediei europene, în ceea ce
privește nivelul dezvoltării economico-sociale si implicit al angajărilor, in general, cat si in
domeniul juridic.
Migrarea masivă a forței de muncă petrecută într-un interval de timp foarte scurta dezechilibrat
piața muncii, fenomenul fiind greu de gestionat, astfel încât să poată fi elaborate politici adecvate
transfrontaliere în concordanță cu cererea și oferta pieței muncii.
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Organizarea unei conferințe transfrontaliere pe teme juridice, in Bulgaria
Baroul Dolj și Baroul Vidin vor organiza o conferință cu tematici juridice, în districtul
Vidin, la care vor participa 60 de persoane, din grupul țintă interesate, selectate în baza unei
metodologii bine stabilite, din care 30 persoane vor fi din partea Baroului Dolj si 30 din partea
Baroului Vidin.
La această conferință vor fi prezentate lucrări cu teme juridice relevante pentru creșterea
conștientizării în oportunitățile de ocuparea și mobilitate a forței de muncă de-a lungul zonei de
graniță româno-bulgare.
Organizarea acestei conferințe va juca un rol important în politica de comunicare a
membrilor grupului țintă, fiind o reala investiție în educație, oferind șanse egale de participare
membrilor grupului țintă și fără a face Acesta conferință va fi necesară deoarece va oferi
posibilitatea membrilor grupului țintă de a face schimb de idei, de experiență și de a disemina
rezultatele cât și de a-i stimula în intenția de a deveni activi, mobili și de a se perfecționa continuu
în zona transfrontaliera.
Discuțiile vor fi deschise tuturor persoanelor interesate care, pe parcursul lucrărilor, vor
analiza temele supuse discuției, printr-o abordare interactivă, aducându-și astfel contribuția la
succesul acestei conferințe.
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STUDII ŞI COMENTARII
Modalitățile de indemnizare și asigurare de răspundere a
administratorului societăților comerciale în lumina tendințelor
moderne

Soltan Vasile
Bursier Erasmus
Universitatea de Stat din Moldova
1. Prolegomene
În exercitarea atribuțiilor sale, administratorii au un șir de obligații concrete, expres
prevăzute de lege, contract și actul de constituire, dar și obligații ridicate la nivel de principiu, așa
numitele standards of conduct care urmează a sta la baza oricărei acțiuni îndeplinite de către
administrator – diligența, loialitatea și buna-credința.1În general, administratorul este obligat față
de societate să respecte limitele împuternicirilor stabilite prin actul de constituire și să utilizeze
atribuțiile doar în scopul pentru care au fost oferite. Totuși, legislația în domeniu a multor state
recunoaște administratorilor o marjă de apreciere (margin of discretion) în luarea deciziilor de
afaceri.2În acest context, pe bună dreptate a fost afirmat 3 că așa-numitele standards of conduct
(standarde de conduită), trebuie să fie făcute nu prin conformarea literală la un anumit
comportament determinat, ci, mai degrabă, prin punerea în balanță, în lumina circumstanțelor
concrete, a intereselor în conflict, urmată de alegerea unei conduite adecvate, nu numai celei
prescrise de standard, ci și celei impuse de circumstanțe. Standardele sunt utilizate în zonele în
care regulile care prescriu comportamente precise, fie ele pozitive sau negative, nu sunt nici
viabile, întrucât circumstanțele de fapt nu pot fi exhaustiv anticipate, și nici utile, pentru că efectul
respectării unui comportament strict determinat nu este univoc benefic.4
Ideea că directorii corporațiilor din statul american Delaware datorează companiei anumite obligații fiduciare a fost
exprimată pentru prima dată în cauza Bodell v. General Gas & Electric Corp , o decizie din 1926 pronunțată de Curtea
Supremă din Delaware. În mai multe cauze, Curtea Supremă din Delaware a analizat aceste obligații fiduciare care
formează o triadă: buna credință, diligența, loialitatea.Bodell v. General Gas Elec. Corp –
https://casetext.com/case/bodell-v-general-gas-elec-corp?passage=8ohHoKnHSI55JBh4P14FNg [accesat la data de
20.05.2018] „There is no rule better settled in the law of corporations than that directors in their conduct of the
corporation stand in the situation of fiduciaries”.
2
În acest sens, art. 1441 din Legea română a societăților definește la alin. (3) decizia de afaceri ca fiind orice decizie
de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.
3
Lucian Bercea - Noi standarde de comportament în afaceri? Business judgment rule și răspunderea administratorilor
pentru insolvența societăților comerciale, în Curierul Judiciar nr.7/2014, p.412.
4
Ibidem.
1
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În afaceri, diversitatea scenariilor factuale care pot surveni face ca stabilirea conduitei
optime să depindă de circumstanțe atât de complexe și diferite în materialitatea lor, încât
standardele de conduită sunt adeseori de preferat unei reguli rigide. Or, în exercitarea atribuțiilor
de conducere, administratorii se află deseori în fața unor opțiuni conjuncturale fiind nevoiți să
opteze spre acea soluție care, în conformitate cu informațiile deținute și pe baza judecății lor, apare
ca fiind cea mai profitabilă și oportună la acel moment pentru societate. În acest context,
menționăm și obligația administratorului de a lua deciziile în mod independent. De exemplu,
Legea engleză privind companiile prevede la art. 173 – obligația de a exercita o judecată
independentă (duty to exercise independent judgment).
Cu privire la independența administratorilor, Cartea Albă a Administrării Corporațiilor în
Sud-Estul Europei elaborată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare prevede la pct.254 că
este esențial a se înțelege spiritul independenței. Aceasta necesită capacitatea de a judeca în mod
obiectiv afacerile corporației și de a nu fi subordonat vreunui interes anume, în special celor
legate de conducere, acționari semnificativi sau partide politice. A fi independent este mai mult o
chestiune de caracter personal și atitudine personală, care nu pot fi ușor descrise în legi. Astfel,
în plus față de abilitățile generale și experiența cerută tuturor membrilor, calitățile personale
principale și atitudinile necesare unui membru independent al consiliului ar trebui să fie
integritatea și tăria de caracter.
Astfel, administratorul trebuie să acționeze în modul în care el consideră, cu bună-credință,
că este cea mai bună cale de a atinge scopurile persoanei juridice. Prin urmare, nu este exclus ca o
decizie managerială se adeverește ulterior ca fiind greșită, decizie care poate să cauzeze prejudicii
companiei sau terților. Până la urmă, aceștia nu pot garanta sută la sută succesul afacerii în toate
circumstanțele. Deciziile de afaceri sunt uneori luate cu un grad de incertitudine iar succesul
afacerilor depinde uneori și de niște variabile care sunt dincolo de controlul administratorilor,
pornind de la faptul că însuși afacerea este o cursă riscantă.
Prin urmare, administratorii nu pot fi ținuți să acopere toate riscurile, ei fiind doar obligați
să acționeze conform legii și să-și îndeplinească sarcinile încredințate. Odată ce aceștia își
îndeplinesc obligațiile, riscul eventualului eșec urmează a fi suportat de către acționari/asociați.
Cu toate acestea, practica multor state arată că acțiunile în justiție împotriva administratorilor sunt
introduse de diferiți subiecți, printre care: societatea comercială; acționarii/asociații, investitori,
creditori, lichidatori etc.
Spre exemplu, la nivel internațional, într-un sondaj realizat și publicat în luna septembrie
2017 de cunoscutele companii internaționale Allen & Overy și Willis Towers Watson, unul din trei
respondenți ai sondajului (33%) au avut experiența unei reclamații sau a unei investigații cu privire
la un director al companiei lor, comparativ cu 27 % în 2016. În situația companiilor publice, cifra
crește la 39%, iar pentru companiile private – 38 % (comparativ cu 10 % în 2016).5 Același studiu
arată că principalele 5 riscuri care îngrijorau directorii în 2017 sunt: investigații și anchete;
atacurile cibernetice; riscul de pierdere a datelor; amenzi și sancțiuni; preocupările într-un peisaj
post-Brexit. Un alt studiu, publicat în 2016 de compania internațională Allianz Global Corporate
& Specialty indică următoarele cauze de înaintare a acțiunilor împotriva directorilor: nerespectarea
legilor și reglementărilor (34%); neglijență (21%); administrarea defectuoasă/lipsa controalelor
Allen & Overy, Willis Towers Watson - Directors’ liability D&O: Entering uncharted territory, September, 2017,
p.5. La efectuarea cercetării, au fost intervievate 127 de persoane, inclusiv directori, directori neexecutivi, avocați
interni (in-house lawyers), profesioniști în domeniul riscului și conformității. Respondenții au fost împărțiți
aproximativ egal între companii publice și private într-o mare varietate de industrii. În total, 37% reprezintă companiile
care desfășoară cea mai mare parte a afacerilor în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord; 33% au descris
afacerile lor ca fiind globale; 21% din Europa, Orientul Mijlociu și Africa; 6% în S.U.A.; 5% în Asia-Pacific.
Raportul poate fi accesat online la pagina de internet:https://www.willistowerswatson.com/en/insights/2017/09/UKdirectors-liability-entering-uncharted-territory [accesat la data de 20.05.2018].
5
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(7%); încălcarea obligațiilor fiduciare (6 %); dezvăluirea informațiilor confidențiale (2%); alte
încălcări (30 %).6
Astfel, creșterea numărului de litigii ca urmare a inițierii acțiunilor în răspundere împotriva
administratorilor societăților comerciale a constituit o premiză pentru dezvoltarea și reglementarea
asigurării de răspundere a acestora. Cu această ocazie, pe bună dreptate a fost afirmat 7 că
prevederile legale privind indemnizarea sau încheierea unor polițe de asigurare au fost instituite
în scopul de a convinge și încuraja persoanele capabile și responsabile să accepte poziții în
managementul societăților comerciale. Aceste persoane au de regulă o vastă experiență, sunt
relativ afluente și apte să obțină salarii semnificative în profesiile alese. De asemenea, acestea
sunt mai reticente în asumarea riscurilor și tot atât de conștienți despre numărul în creștere al
litigiilor împotriva directorilor, mai ales în situația evaluării unor decizii de afaceri dificile. Deși
câștigurile directorilor par a fi generoase, acestea pot să nu acopere costurile pe care le-ar putea
suporta în contextul unui litigiu de proporții. Aceasta a condus la apariția preocupării privind
răspunderea directorilor și necesitatea garantării despăgubirii acestora. Astăzi, când atât
volumul cât și costul procedurilor judiciare au crescut dramatical, este destul de dificil să
persuadezi profesioniști care să ocupe funcția de director în condiția în care aceștia sunt conștienți
că ar putea suporta personal cheltuielile legale de eventualele procese judiciare.
2. Indemnizarea de către companie pentru prejudiciile cauzate terților8
Din start, menționăm că această indemnizare de răspundere se referă la prejudiciile cauzate
de administrator unei alte persoane decât compania al cărui director este sau companiei asociate.
Inițial, legislațiile unor state reglementau posibilitatea, iar ulterior obligația de a despăgubi
directorii pentru cheltuielile suportate de către aceștia în legătură cu procedurile judiciare
întemeiate pe o presupusă încălcare a obligațiilor acestora. Posibilitatea indemnizării era prevăzută
fie de actele de constituire, fie de contractele negociate cu administratorii. Spre exemplu, Codul
Delaware9prevede în Titlul 8, paragraful 145 (a) că o societate trebuie să aibă capacitatea de a
despăgubi orice persoană care a fost, este parte sau este amenințată să fie parte la orice acțiune
în procedură civilă, penală, administrativă sau altă investigație din cauza faptului că persoana
este sau a fost director, ofițer, angajat sau agent al societății ... împotriva cheltuielilor (inclusiv
onorariile avocaților), amenzilor și a sumelor suportate efectiv și rezonabil de către persoană în
legătură cu o astfel de acțiune, în cazul în care persoana a acționat cu bună-credință și într-o
manieră în care mod rezonabil credea că acționează în interesului superior al societății și, în ceea
ce privește orice acțiune sau procedură penală, atunci când nu există un temei rezonabil să se
creadă că comportamentul persoanei a fost ilegal.10
Majoritatea legislațiilor statelor membre UE nu conțin norme specifice privind
6

Allianz Global Corporate & Specialty - D&O Insurance Insights Management liability today: What executives need
to know, p.15. Datele au fost obținute în urma analizei a 576 cereri de chemare în judecată împotriva directorilor din
49 de țări, în perioada 2011-2016. Poate fi accesat online la pagina de internet:
http://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/Reports/AGCS-DO-Insurance-Guide.pdf [accesat la data de 20.05.2018].
7
Robert W. Hamilton – Corporations including partnerships and limited liability companies. Cases and materials.
Sixth Edition, American Casebook Series, Ed. West Group, St. Paul, Minn., 1998, p.961-962. Notă: traducerea aparține
autorului.
8
Chiar dacă nu este întotdeauna explicit menționat, se poate presupune că acționarii/asociații se califică drept terți în
cazul în care nu exercită pretențiile societății, ci drepturile lor personale.
9
Acesta este un statut care reglementează dreptul corporativ în statul american Delaware, cea mai importantă
jurisdicție a dreptului corporativ al SUA începând cu secolul al 20-lea. Peste 50% din societățile cotate la bursă din
Statele Unite și 60 % din societățile din topul Fortune 500 sunt încorporate în statul Delaware. Titlul 8, Capitolul 1
din Codul Delaware poate fi accesat la pagina de internet: http://delcode.delaware.gov/title8/c001/index.shtml[accesat
la data de 20.05.2018]
10
Traducerea aparține autorului.
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despăgubirea directorilor împotriva răspunderii suportate față de terți sau împotriva costurilor
procedurilor judiciare inițiate de terți. În acest caz, se aplică regulile generale privind excluderea
și limitarea răspunderii. În cazul în care legislația în domeniu prevede o reglementare a
despăgubirii, aceasta urmează adesea standarde mai indulgente decât legalitatea clauzelor de
excludere a răspunderii.11 Printre limitele acestei indemnizări, menționăm că aceasta nu acoperă
amenzile aplicate în cauze penale; o sumă datorată unei autorități de reglementare în calitate de
sancțiune pentru nerespectarea oricărei cerințe de reglementare; cheltuielile de apărare în cadrul
procedurii penale în care directorul este condamnat definitiv; cheltuielile de apărare în cadrul
procedurilor civile inițiate de companie sau o companie asociată în care a fost pronunțată o hotărâre
definitivă împotriva directorului.
A fost constatat că dezavantajul acestei indemnizări constă în faptul că odată fiind
rambursate costurile suportate de către director în cadrul procedurilor judiciare îndreptate
împotriva sa, societatea comercială era de fapt în pierdere. Atât timp cât pierderea efectivă este
suportată de către asociați/acționari, nici unul dintre aceștia nu ar iniția o acțiune împotriva
administratorilor săi, cu excepția situației în care compania a transferat riscul către o companie de
asigurări. În acest sens, statutele americane permiteau corporațiilor să cumpere polițe de asigurare
pentru directori care să acopere aceleași riscuri. La început, acest tip de asigurare era foarte
costisitoare, fiind înlocuită cu diferite sisteme de „auto-asigurare” – companii de asigurare
„captive 12 ”, fonduri de încredere, acreditive, garanții, fidejusiuni etc. De facto, toate aceste
instrumente erau „auto-asigurări” (self-insurance) pentru că compania rămânea a fi sursa primară
de finanțare. Cu alte cuvinte, este aceeași indemnizare, doar că sub un alt nume, cu fondurile puse
de o parte în prealabil sau o protecție cumpărată în avans din surse externe13.
Această stare a mediului de afaceri a generat la nivel internațional ceea ce cunoaștem
drept D&O liability insurance, ca o asigurare de răspundere pentru administratori care dobândește
popularitate continuă. Acest produs este pe larg răspândit în SUA, 60 % din piața asigurărilor
D&O din lume fiind ocupată de companiile americane, dar a început să fie utilizat frecvent și în
statele europene.
3. Asigurarea de tipul D&O insurance
Este acceptat că prima poliță de asigurare de tipul D&O a fost emisă de Lloyd’s of
London14în anul 1930 unei companii din Regatul Unit dar cu privire la datoriile acesteia în SUA.
Belgia, Croația, Irlanda, Cipru, Malta: cu condiția ca directorul să fi obținut câștig de cauză (achitat); Luxemburg
– cu excepția încălcărilor intenționate, neglijență gravă sau răspunderea penală; Polonia – în general este posibilă, dar
se optează pentru asigurare; România, Suedia, Regatul Unit – este permisă cu excepția procedurilor penale sau
administrative; Nu este permisă: Slovacia, Slovenia, Spania.
De exemplu, în Cipru și Irlanda, societatea poate despăgubi directorul împotriva cheltuielilor suportate în procedurile
în care se pronunță în favoarea acestuia. În Luxemburg se permite despăgubirea în toate cazurile, cu excepția acțiunilor
intenționate, a neglijenței grave sau a răspunderii penale. Spre exemplu, art. 234 din Legea engleză privind companiile
reglementează asigurarea pentru răspunderea față de persoanele terțe.
Sursa: Carsten Gerner-Beuerle, Philipp Paech, Edmund Philipp Schuster - Study on Directors’ Duties and Liability
prepared for the European Commission, London, April 2013, p. 172-182.
12
O societate captivă de asigurări reprezintă acea companie de asigurări deținută și controlată de societatea părinte
care are un alt profil de activitate cu scopul de a realiza asigurarea riscurilor companiei părinte.
13
Robert W. Hamilton, op.cit.,p. 967.
14
Piața Lloyd's s-a dezvoltat timp de peste 331 de ani ca bursă (fiind fondată în 1686), ca o piață a asigurărilor. Astfel,
aceasta reprezintă o corporație, dar și o piață de asigurări (nu companie de asigurare) cuprinzând o comunitate de
subscriptori, fiecare acceptând cereri de asigurare după propriile criterii de subscriere. În cadrul instituției Lloyd's
mutualitatea asiguratorilor este cea care asigură derularea operațiunilor, invers ca în cazul societăților tradiționale de
asigurare. Denumirea provine de la numele proprietarului unei cafenele de la periferia de est a orașului Londra, și
anume Edward Lloyds. În această perioadă, la cafeneaua de pe Tower Street se negociau afaceri și se subscriau de
către negustorii englezi asigurări maritime. Acest loc a devenit faimos datorită informațiilor corecte și eliminarea
11
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Astăzi, asigurarea D&O este disponibilă în toate statele membre a UE, în mod special în țările cu
un număr mare de companii cotate la bursă, nefiind însă răspândită la întreprinderile mici și
mijlocii.15 Totuși, în unele jurisdicții, permisivitatea acestui mecanism de limitare a răspunderii
administratorilor a fost discutată controversat în trecut, având în vedere că poate atenua efectul de
descurajare al dispozițiilor obligatorii de răspundere, în special dacă societatea plătește prima de
asigurare și să încurajeze nerespectarea obligațiilor de către organele executive. Cu toate acestea,
a fost acceptat pe scară largă că asigurarea D&O este legitimă și servește unui scop util, permițând
companiei să atragă manageri profesioniști și să limiteze expunerea acestora la creanțe de
despăgubire care depășesc adesea capacitatea lor financiară. Acest lucru este deosebit de important
atunci când este posibilă inițierea unei proceduri judiciare care dă naștere răspunderii directorilor,
nerealităților cu privire la viteza vântului pe mare, furtuni, naufragii, prețuri ale transportului pe mare, mărfuri
disponibile pentru transport etc., cafeneaua devenind un centru de referință și o piață a asigurărilor maritime.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd%27s_of_London [accesat la data de 20.05.2018].
15
Austria – este posibilă dar nu acoperă acțiunile intenționate iar uneori și neglijența gravă; Belgia – indemnizarea
este posibilă; Asigurarea D&O este posibilă și devine din ce în ce mai populară; Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia,
Grecia, Ungaria, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Slovenia – posibilă dar nu este practicată; Danemarca – nu este
frecventă în situația companiilor mici și mijlocii, iar în companiile mari directorii nu sunt mereu acoperiți; Estonia –
este posibilă însă nu este practicată din cauza primelor de asigurare excesive; Finlanda – posibilă și destul de
frecventă, în special în companiile listate la bursă, dar și într-un număr de companii private; Franța – preponderent
în companiile listate la bursă; Germania – posibilă și larg aplicată în societățile pe acțiuni; obligativitatea unei franșize
în valoare de 10 %; Italia, Slovacia – practicată doar de către companiile mari; Luxemburg – permisă și devine din
ce în ce mai frecventă; Olanda, Polonia, Spania – practicată în companiile mari și mijlocii; Polonia, Suedia – relativ
aplicabilă; România – aplicabilă și obligatorie pentru societățile pe acțiuni; Regatul unit – pe larg aplicată. Sursa: C.
G. Beuerle, P. Paech, E. P. Schuster, op.cit., p. 172-182.
Germania. Codul de Guvernanță corporativă al Germaniei reglementează expres la art. 3.8 că dacă compania
contractează o poliță D&O pentru consiliul de administrație, o franșiză în valoare cuprinsă între cel puțin 10 % din
prejudiciul cauzat și valoarea a 1,5 salarii anuale a membrului consiliului de administrare trebuie prevăzută. Aceeași
prevedere o regăsim și la art. 93 alin. (2) din Legea germană cu privire la societățile pe acțiune. Codul de Guvernanță
corporativă al Germaniei în redacția din 7 Februarie 2017 – poate fi accesat la pagina de internet http://www.dcgk.de/en/code.html [accesat la data de 20.05.2018]; Legea germană cu privire la societățile pe acțiuni
poate fi accesată la următoarea pagină de internet: http://www.nortonrosefulbright.com/files/german-stockcorporation-act-147035.pdf[accesat la data de 20.05.2018].
Marea Britanie. Codul de Guvernanță Corporativă al Marii Britanii prevede la Secțiunea A, A1 că compania trebuie să
furnizeze o asigurare corespunzătoare pentru acțiunile judiciare intentate împotriva administratorilor. Codul de
Guvernanță Corporativă a Marii Britanii, Ediția 2016 – poate fi accesat online la pagina de internet
https://www.frc.org.uk/directors/corporate-governance-and-stewardship/uk-corporate-governance-code [accesat la data
de 20.05.2018]. La rândul său, art. 233 din Legea engleză privind companiile din 2006 reglementează clauza (prevederea)
privind asigurarea și permite unei companii să contracteze și să mențină o poliță de asigurare de răspundere pentru
directorul companiei sau al unei companii asociate (care face parte din același grup de companii) pentru situațiile în care
ar putea interveni răspunderea acestuia. Aceasta de asemenea este o asigurare de tipul D&O insurance.
Federația Rusă. Codul de Guvernanță corporativă prevede la pct. 139 că estre recomandabil pentru companii să
dețină pe propria cheltuială polițe de asigurare de răspundere pentru directorii săi. Astfel, dacă prin acțiunile
directorilor vor fi cauzate pierderi companiei sau unor persoane terțe, acestea for fi rambursate de către compania de
asigurări. Asigurarea de răspundere nu numai că va permite companiei să-și despăgubească pierderile, ci va permite,
de asemenea, atragerea de profesioniști competenți pentru a deveni membri ai consiliului de administrare, în contextul
în care astfel de profesioniști sunt preocupați de eventualele revendicări aduse împotriva lor. Codul de Guvernanță
Corporativă al Federanției Ruse în redacția din 2014, publicat în Jurnalul Oficial al Băncii Federației Ruse, Ne. 40
(1518) - 18 aprilie 2014. Poate fi accesat online la pagina de internet:
http://www.ecgi.org/codes/documents/final_code_english.pdf[accesat la data de 20.05.2018]. Piața asigurărilor din
Federația Rusă cunoaște aceste tip de asigurare. În acest sens, a se vedea –
https://www.aig.ru/en/business/products/directors-and-officers-liability [accesat la data de 20.05.2018]; Борис
Корчемкин - Страхование ответственности директоров и должностных лиц.
https://www.pwc.ru/en/events/2013/directors-responsibility/insruance-do-korchemkin.pdf [accesat la data de
20.05.2018]; Овчинникова Ю. В., Яблочкина Е. Е. - Страхование ответственности директоров и руководителей:
необходимость развития - https://www.scienceforum.ru/2016/1793/23533 [accesat la data de 20.05.2018].
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chiar dacă au acționat cu bună-credință. În plus, după cum vom vedea, asigurarea D&O nu duce
în mod direct la excluderea oricărui tip de răspundere.
În dreptul asigurărilor se utilizează termeni tehnici foarte preciși, cu un înțeles restrâns la
conotația fiecăruia. În secțiunea de față ne-am propus să analizăm toate elementele unui raport de
asigurare D&O.
Subiecții asigurați. În cadrul acestui mecanism de asigurare, riscul de răspundere nu este
transferat de la administratori la acționari/asociați, ci la compania de asigurare. Societatea
comercială este parte la contractul de asigurare și plătește prima de asigurare. Cu toate acestea, în
unele cazuri, directorii se pot asigura individual cum un astfel de tip de asigurare. În dependență
de conținutul poliței de asigurare, putem menționa că persoana asigurată poate fi (i) managerul
societății, privit generic, adică oricare dintre managerii priviți colectiv - atât cei care erau la
momentul incidentului, cât și predecesorii, precum și cei viitori; (ii) societatea comercială. Așadar,
acest tip de asigurare nu este cumpărată pentru a asigura managerii, individual, ci pentru a asigura
societatea și managerii, luați ca o colectivitate potențial responsabilă față de terți. Nu este vorba,
deci, de o asigurare de răspundere profesională, întrucât beneficiarul direct al asigurării nu este
societatea (“clientul” managerului), ci terțul. Beneficiarii indemnizației de asigurare (“victimele”
prejudiciului) sunt terții sau acționarii minoritari, pentru eventuale prejudicii cauzate acestora de
societate, prin managerii săi. De fapt, asigurarea D&O este o asigurare de risc al afacerii, de care
beneficiază indirect (și) societatea, pentru cazurile în care, din fapta proprie a persoanei juridice,
ar rezulta prejudicii aduse terților. Asigurarea D&O nu este, deci, o asigurare a managerilor, ci o
asigurare a societății, de care profită și managerii, în limitele legii si ale poliței de asigurare.16
Din punct de vedere istoric, societățile mai mari au fost primele care achiziționau pe scară
largă o asigurare D&O. În ultimul timp, directorii companiilor mici și mijlocii achiziționează în
mod larg acest tip de protecție deoarece mediul în care activează devine din ce în ce mai litigios.
În prezent, este frecventă situația când directorii solicită asigurarea D&O ca o condiție de angajare,
deoarece nu ar dori să-și expună riscului propriile active.
Cazurile și riscurile asigurate. Cazul asigurat este evenimentul asigurat pentru
înlăturarea consecințelor căruia se face asigurarea. Riscul asigurat este un eveniment viitor, posibil
și incert la care sunt expuse bunurile din patrimoniul unei persoane. Acest tip de asigurare acoperă
acțiunile înaintate de diferite categorii de subiecți: investitori, asociați/acționari, membri ai
personalului, lichidatori etc. La etapa actuală, piața asigurărilor din UE și SUA oferă un pachet de
asigurare care de regulă, este format din trei clauze de asigurare 17. Clauza de asigurare Side-A
este denumită în mod obișnuit „clauza de răspundere a directorilor și a ofițerilor”. Aceasta oferă
acoperire pentru manageri în ceea ce privește prejudiciile cauzate prin actele lor, în situațiile în
care societatea nu este în măsură să-i indemnizeze (ex: o societate insolvabilă) sau nu dorește să
facă acest lucru. În situația în care managerul pierde procesul, compania de asigurare va repara
prejudiciul reclamantului păgubit și va acoperi cheltuielile de judecată suferite de către manager
în calitate de pârât. Clauza de asigurare Side-B este denumită în mod obișnuit clauza de
rambursare corporativă (corporate reimbursement). Această clauză operează în circumstanțele în
care societatea are posibilitatea de a indemniza administratorii pentru pierderile generate de actele
lor. Compania de asigurări rambursează societății comerciale cheltuielile pe care le suportă atunci
când își apără directorii în conformitate cu obligațiile sale de despăgubire. Clauza de asigurare
Side C - Entitățile cotate la bursă pot obține, de asemenea, acoperirea creanțelor împotriva
societății pentru un act ilicit în legătură cu tranzacționarea titlurilor sale.
G. Piperea – Asigurarea de răspundere managerială - https://www.juridice.ro/32223/asigurarea-de-raspunderemanageriala.html[accesat la data de 20.05.2018]
17
Larry Goanos - D&O 101: Understanding Directors and Officers Liability Insurance - A Holistic Approach, United
States: Wells Media Group, 2014 p. 32.
16
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Riscurile acoperite. Trebuie remarcat faptul că acest tip de asigurare nu duce în mod
oficial la excluderea oricărui tip de răspundere. Asigurarea D&O acoperă prejudiciile financiare
cauzate acționarilor, investitorilor, angajaților, clienților, concurenților și altor terți din culpa
(eroare, neglijență și omisiune) administratorilor, pentru care aceștia sunt răspunzători în mod
legal. Pe de o parte, asiguratorul va plăti pentru pierderile financiare, iar pe de altă parte, acest tip
de poliță poate acoperi și costurile generate de procedurile judiciare. În acest fel, managerii
primesc o acoperire completă, integrată, care le asigură o apărare juridică fiabilă, consecventă și
structurată. Așadar, asiguratorul poate fi ținut în baza poliței de asigurare să acopere sumele pe
care managerul este obligat să le plătească cu titlu de despăgubire; prejudiciile provocate ca urmare
a faptelor culpabile sau actelor, erori sau omisiuni săvârşite în mod involuntar în actele de
administrare/conducere; sumele pe care managerul este obligat să le plătească prin neîndeplinirea
sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor ce îi revin, potrivit mandatului sau contractului său;
solicitări de despăgubiri făcute de angajații societății în legătură cu decizii eronate prin care s-a
încălcat legislația muncii; cheltuielile de judecată făcute de persoanele asigurate în procesul civil,
stabilite de lege ori de către instanțele de judecată, dacă acestea au fost obligate la plata
despăgubirilor; cheltuielile rezonabile și necesare investigării, expertizării ori apărării împotriva
oricărei cereri de despăgubire pentru prejudicii care ar putea fi acoperite de polița de asigurare,
efectuate de companie sau de către persoanele asigurate pentru serviciile prestate în acest scop de
terțe persoane.
În practica internațională, companiile de asigurări acoperă pierderile cel mai frecvent în
următoarele situații:18 (i) acțiuni de reglementare și penale, inclusiv investigațiile și procedurile
inițiate de organismele de reglementare; (ii) acțiunile introduse în legătură cu falimentul, inclusiv
pentru continuarea desfășurării activității în perioada în care compania era insolventă; (iii)
acțiunile introduse de sau în numele companiei de către asociați/acționari pentru încălcarea
obligațiilor fiduciare care au dus la epuizarea activelor; (iv) acțiunile introduse de terți împotriva
companiei pentru comportamente anticoncurențiale în care directorii figurează în calitate de
copârâți; (v) acțiunile introduse de acționarii minoritari întemeiate pe tratamentul sau evaluarea
neloială în contextul procedurilor de achiziție și fuziuni.
Ce nu acoperă această poliță. Polița D&O nu acoperă actele frauduloase, criminale sau
intenționate ale administratorilor. Cu toate acestea, directorii nevinovați rămân pe deplin acoperiți
dacă sunt coinculpați, chiar dacă faptele colegilor lor au fost intenționate sau frauduloase. De
asemenea, polița nu va acoperi cazurile în care directorii au obținut o remunerație ilegală sau au
acționat pentru profit personal la care nu erau îndreptățiți. Nu sunt acoperite nici solicitările de
despăgubiri în legătură cu faptele sau circumstanțe cunoscute de către manageri la momentul
încheierii poliței; vătămări ale sănătății – vătămări corporale, boli, deces, crize emoționale etc.
Prima de asigurare este remunerația pe care o plătește asiguratul societății de asigurare
pentru asigurarea riscului - prețul asigurării. După cum am văzut, aceasta poate fi plătită de către
societatea comercială sau de către administratori.
Suma asigurată este suma maximă în limita căreia societatea de asigurare plătește
indemnizația de asigurare la ivirea cazului asigurat. Spre exemplu, compania Kessler care este cea
mai importantă companie elvețiană specializată în consultanță în domeniul riscurilor, asigurărilor
și fondurilor de pensii oferă asigurări în valoare de la 67 – 93 milioane de franci elvețieni în
dependență de compania care solicită asigurarea. 19 Compania britanică Protean Risk, membră
Nathan Sewell - Directors’ and Officers’ Liability Insurance Guide 2017. Ghidul poate fi accesat online la pagina
de internet: https://www.proteanrisk.com/assets/Uploads/Protean-DandO-Guide-17.pdf [accesat la data de
20.05.2018].
19
Kessler - D&O Message Risk and insurance 2017. Raportul poate fi accesat online la pagina de internet:
https://www.kessler.ch/fileadmin/09_PDFs/Druck_D_O_Message_2017_EN.pdf [accesat la data de 15.11.2017]
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Lloyds, oferă asigurări în valoare de la 1-5 milioane de lire sterline.20 Într-un studiu efectuat de
compania Allianz Global Corporate & Specialty, sunt reflectate următoarele sume: pentru
societățile necotate la bursă cu venituri între 500 mln. - 2.5 mlrd. dolari SUA: aprox. 75 mln. dolari
SUA; societățile cotate la bursă cu venituri între 500 mln. - 2.5 mlrd. Dolari SUA: 125-150 mln.
dolari SUA; companiile din Fortune Top 100 cu venituri mai mari de 50 mlrd. $ SUA: aprox. 500
mln. dolari SUA; întreprinderile mici și mijlocii cu venituri mai mici de 250 mln. Dolari SUA:
de la 1-10 mln. $ SUA.21
Indemnizația de asigurare este despăgubirea plătită asiguratului de către societatea de
asigurare în cazul producerii cazului asigurat. Spre exemplu, într-o speță recentă22, Ines Kolmsee
(managerul anului 2011 al Germaniei, retras în 2014) și fostul director financiar al SKW
Metallurgie (care are o cifră de afaceri de peste 300 milioane de euro), în 2015 au fost acționați în
judecată de către Consiliul de administrație al companiei pentru daune de peste 55 de milioane de
euro. Aceștia au fost acuzați de investiții în Suedia și Bhutan fără efectuarea unui due dilligence
corespunzător. Pentru a evita disputele juridice îndelungate și costisitoare, părțile au convenit
asupra unei tranzacții la începutul anului 2017. Sub rezerva aprobării acționarilor societății SKW
Metallurgie, asigurătorul D&O va plăti o compensație în valoare de 3,35 milioane euro.
Perioada de acoperire. La momentul apariției acestui tip de asigurare, în SUA erau
distinse două tipuri de polițe23: claims made și occurrence policy. Primul tip de asigurare acoperea
riscurile doar pentru pretențiile înaintate în perioada de asigurare. Al doilea tip de asigurare
acoperea riscurile apărute pe durata de valabilitate a poliței, indiferent de momentul înaintării
pretențiilor. Inițial, erau frecvente doar polițele de tipul occurrence, însă dificultățile practice
create prin posibilitatea ca pretențiile să fie înaintate după o perioadă îndelungată de la expirarea
poliței, a determinarea creșterea popularității polițelor claims made. Unele tipuri de polițe
permiteau prelungirea tipului de raportare. Dacă corporația sau directorii recepționează o notificare
scrisă sau orală din partea unei părți cu privire la intenția de a înainta pretenții față de directori în
privința unui act cauzator de prejudicii (clauza discovery) sau dacă devin conștienți despre un act,
eroare, omisiune care ar putea da naștere unor potențiale pretenții împotriva directorilor în privința
unui act cauzator de prejudicii (clauza awareness), aceștia trebuie să informeze într-un termen
rezonabil compania de asigurări în perioada de valabilitate a poliței. Astăzi, marea majoritatea a
companiilor de asigurare oferă polițe de tipul claims made pentru o perioadă de 12 luni, dar părțile
pot negocia o extindere a valabilității până la 72 luni.
D&O Insurance în România. După cum vom vedea în secțiunea următoare, inițial, Legea
română a societăților instituia în sarcina administratorilor societăților pe acțiuni obligația de
cumpăra o poliță de asigurare. Ulterior, prin amendarea legii respective, aceasta obligație a fost
transferată în sarcina societății, art. 15312 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 stipulând că persoana
numită în una din funcțiile prevăzute la alin. (3) (administrator, membru al directoratului sau al
consiliului de supraveghere)trebuie să fie asigurată de răspundere profesională. Astfel,
România este singurul stat din Uniunea Europeană care a instituit obligativitatea asigurării
D&O. 24 Importanța practică este că societățile pe acțiuni care doresc să încheie asigurări de
răspundere pentru manageri au posibilitatea de a le încheia pe numele societății comerciale,
acoperind toată conducerea, fără a mai fi nevoie sa se apeleze la diverse asigurări individuale
plătite de manageri, cu limite insuficiente și cu acoperire minimală în cele mai multe cazuri. Este
Nathan Sewell – op.cit.
Allianz Global Corporate & Specialty – op.cit., p.32.
22
Kessler – op.cit.
23
Robert W. Hamilton, op.cit., p. 974.
24
A se vedea spre exemplu, speța în care combinatul Oltchim a solicitat companiei de asigurări „Astra” plata a 10 mil.
EUR, in contul unei asigurari de raspundere manageriala (D&O) incheiata de fosta conducere.
20
21
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de apreciat faptul că legiuitorul a înțeles care este realitatea și a consfințit prin lege posibilitatea
de încheiere a unei asigurări colective D&O, care să aducă un beneficiu real asiguraților.
Republica Moldova. Legislația Republicii Moldova nu reglementează asigurarea de
răspundere a administratorilor, fie că este vorba despre o poliță încheiată individual de către
administrator, fie o poliță încheiată de către societate pentru toți administratorii. În Proiectul de
modificare a Codului civil 25 întâlnim o prevedere asemănătoare cu cea din Legea germană a
societăților pe acțiuni. Astfel, în conformitate cu art. 689 alin.(2) din proiect, dacă persoana
juridică contractează o asigurare care acoperă riscurile administratorului legate de exercitarea
funcției, asigurarea trebuie să prevadă o franșiză 26 nu mai mică de 10% din prejudiciu..
Reieșind din aceste prevederi, rezultă că chiar dacă persoana juridică va contracta o asigurare, ea
urmează să suporte cel puțin 10% din prejudiciu. Aceasta nu exclude ca în contractul de asigurare
să fie prevăzută o franșiză mai mare. Prin urmare, această prevedere din Proiectul de modificare a
Codului civil constituie primul pas spre reglementarea instituției asigurării de răspundere a
administratorilor societăților comerciale.
La moment, piața asigurărilor nu cunoaște un asemenea tip de asigurare. Totuși, nimic nu
împiedică companiile de asigurare să ofere asemenea polițe. În acest sens, cadrul oferit de Legea
nr. 407/2006 cu privire la asigurări oferă premisele necesare. Referindu-ne la obiectul asigurării,
art. 3, lit. b) din Legea menționată prevede că obiectul asigurării îl constituie interesele
patrimoniale ce nu contravin legislației Republicii Moldova, corelate cu bunuri, credite și garanții,
pierderi financiare ale persoanelor fizice și ale persoanelor juridice (asigurarea de bunuri). În
speță, este vorba despre acele pierderi financiare care pot fi cauzate persoanei juridice prin
acțiunile administratorului.
4.Asigurarea individuală – asigurarea de răspundere profesională
Administratorii societăților comerciale ar putea să încheie în mod individual polițe de
asigurare pentru acoperirea prejudiciilor cauzate prin actele lor. Aceasta a fost interpretată ca fiind
o asigurare de răspundere profesională, în lumina tratării administratorului ca fiind un prestator de
servicii, exponent an unei profesii liberale (reglementate27). În acest sens, Directiva 2006/123/CE
a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul
pieței interne.( în continuare – Directiva 2006/123/CE) 28 prevede la art. 23 alin. (1) că statele
Grupul de lucru pentru modificarea și completarea Codului civil a fost creat prin Ordinul Ministrului Justiției nr.
519 din 3 decembrie 2013. În luna mai, 2017 au fost lansate discuțiile publice cu privire la proiectul de amendare a
Codului civil și cadrului conex. La data de 20.11.2017, proiectul a fost remis spre examinare Guvernului. Proiectul
poate fi accesat la pagina de internet –
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/noiembrie/PLconex_2
0_11.pdf [accesat la data de 22.11.2017]
iar nota informativă:
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/noiembrie/NF_PLcon
ex_20_11.pdf[accesat la data de 22.11.2017]
26
Noțiunea de franșiză o întâlnim în Legea Republicii Moldova cu privire la asigurări nr. 407/2006 care prevede la
art. (1) că franşiza este acea parte din prejudiciu suportată de asigurat, care este stabilită în calitate de sumă fixă sau
de procent din despăgubirea de asigurare ori din suma asigurată şi care este prevăzută în contractul de asigurare.
27
În sensul Directivei 2006/123/CE, „profesie reglementată” înseamnă orice activitate profesională sau ansamblu de
activități profesionale, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2005/36/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale. Astfel,
profesia reglementată reprezintă o activitate sau un ansamblu de activități profesionale al căror acces, exercitare sau
una dintre modalitățile de exercitare este condiționată, direct sau indirect, în temeiul unor acte cu putere de lege și
acte administrative, de posesia anumitor calificări profesionale; utilizarea unui titlu profesional limitată prin acte cu
putere de lege și acte administrative la titularii unei anumite calificări profesionale constituie în special o modalitate
de exercitare.
28
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 13/Volumul 58 –
25
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membre pot prevedea că prestatorii ale căror servicii prezintă un risc direct și specific pentru
sănătatea și siguranța beneficiarului sau a unei terțe persoane sau pentru securitatea financiară
a beneficiarului încheie o asigurare de răspundere profesională corespunzătoare naturii și
gradului de risc sau oferă o garanție sau un acord similar echivalent sau comparabil în esență în
ceea ce privește scopul acestuia. În sensul prezentului articol, prin „asigurare de răspundere
profesională” înțelegem o asigurare încheiată de un prestator în vederea răspunderii potențiale față
de beneficiari și, după caz, terțe părți, decurgând din prestarea serviciului.
În acest context, trebuie de menționat că în doctrina de specialitate românească am întâlnit
29
opinia că după apariția Legii nr. 441/2006, administratorul societății comerciale pe acțiuni,
privit lato sensu, nu mai este un simplu angajat, mandatar sau funcționar al societății care exercită
și atribuții de gestiune sau de reprezentare legală a societății. Funcția de administrator în
societățile pe acțiuni devine o profesie liberală, cel puțin sub aspectul independenței și al
asigurării de răspundere profesională. Cumulul mandatului de manager cu un contract de muncă
pentru aceeași funcție este interzis. Managerul este independent de societatea pe care o conduce,
fiind un prestator de servicii pentru compania care îl desemnează, aceasta din urmă fiind
“clientul” managerului. Managerul exercită o profesie, ca orice altă profesie liberală sau
reglementată (comerciant, avocat, practician în insolvență, expert, consultant fiscal). Ca orice
persoană care exercită o profesie în mod independent, managerul trebuie sa încheie o poliță de
asigurare de răspundere profesională, în favoarea clientului său, societatea pe care o conduce.
Obligația de răspundere profesională, existentă de mult în spațiul juridic românesc în legătură cu
profesiile liberale sau reglementate, s-a extins acum și la administratori, în temeiul art. 15312
alin.(4) din Legea română a societăților.
Inițial, textul de lege reglementa o asigurare de răspundere profesională de tipul selfinsurance. Astfel, varianta anterioară a articolului 15312 din Legea română a societăților prevedea
că „persoana numită în una dintre funcțiile prevăzute la alineatul (administrator, membru al
directoratului sau al consiliului de supraveghere) trebuie să încheie o asigurare pentru
răspundere profesională”.30 Asigurarea de răspundere profesională este menită a garanta buna
execuție a mandatului de către manager. Cumpărătorul poliței și, în același timp, asiguratul, este
managerul, privit individual. Beneficiarul indemnizației de asigurare, potențiala “victimă”, este
societatea, adică clientul managerului. Faptele asigurate sunt faptele personale ale fiecărui
manager. Ulterior, au fost operate modificări la legea respectivă 31, fiind prevăzut că persoana
numită în funcția de administrator sau membru al directoratului, trebuie să fie asigurată de
răspundere profesională (de către societate), fiind instituită, după cum am menționat,
obligativitatea asigurării de tipul D&O.
În acest sens, găsim prevederi în legislația Republicii Moldova referitoare la asigurarea de
răspundere civilă doar a administratorilor autorizați. Astfel, Legea nr. 161/18.07.2014 prevede la
art. 33 alin. (2) că administratorul este obligat să dispună, în condițiile legii, de un contract de
asigurare de răspundere civilă profesională în vigoare, fără franșiză, și să prezinte la Ministerul
Justiției copia de pe contractul respectiv și actele ce confirmă achitarea primelor anuale sau
lunare, după caz. Suma minimă asigurată pentru un an de activitate se stabilește de către Uniunea
administratorilor autorizați. Deci, din moment ce este desemnat de instanță, administratorul
provizoriu, administratorul insolvabilității și lichidatorul sunt responsabili față de toate părțile
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:ro:HTML
[accesat la data de
13.11.2017].
29
David S., Piperea G., Cărpenaru S.D. – Legea societăților. Comentariu pe articole. Ediția a 5a, București: C.H.Beck,
2014. Sursă a fost consultată pe portalul http://www.legalis.ro/legalis/index.seam
30
Ibidem.
31
Ordonanță de urgență nr. 82/2007- pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile
comerciale și a altor acte normative incidente, publicat(ă) 28 iunie 2007, M. Of. 446/2007;
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implicate în proces care dețin drepturi patrimoniale în raport cu masa debitoare. Acesta urmează
să acționeze cu prudență și cu diligența unui adevărat proprietar pentru evitarea prejudicierii
persoanelor interesate și survenirii răspunderii civile în sarcina sa și să asigure riscurile
profesionale printr-un contract de asigurare de răspundere civilă profesională.
Nota informativă 32 a actului respectiv prevede că la fel ca în cazul altor profesii
reglementate (avocaților, executori judecătorești) administratorii urmează a semna un contract
de răspundere civilă pentru a asigura plata daunelor în cazul răspunderii civile survenite și
securitatea financiară a creditorilor / debitorului. Cât ține de stabilirea cuantumului pentru suma
asigurată, aceasta va fi stabilită de către Uniunea Administratorilor Autorizați, fiind în cunoștință
de cauză despre necesitățile care relevă din practică.
Prevederi asemănătoare am avut și în legislația insolvabilității, dar au fost ulterior abrogate.
În acest context, dacă asigurarea de răspundere profesională este posibilă în cazul administratorilor
autorizați, de ce nu ar fi posibilă și în cazul administratorilor societăților comerciale? În principiu,
considerăm că nimic nu împiedică administratorul să încheie o astfel de asigurare.
4. Concluzii
Luând în considerație complexitatea atribuțiilor administratorilor societăților comerciale și
riscul inerent afacerilor, deseori aceștia trebuie să aleagă un anumit mod de acționa din totalitatea
alternativelor existențe în situația concretă. Deși aceștia au depus toată diligența pentru
valorificarea unei anumite soluții, nu este exclus ca într-un final, aceasta să fie necorespunzătoare
și mai mult, cauzatoarea de prejudicii. Riscul suportării răspunderii îi determină pe aceștia să fie
mai reticenți în ceea ce ține de acceptarea funcției respective.
Pentru a soluționa aceasta situație problematică, practica internațională a demonstrat că
asigurarea de răspundere a administratorului societăților comerciale reprezintă o soluție în acest
sens. Asigurarea este benefică atât pentru manager, întrucât, dacă acesta va fi obligat la plată, suma
reprezentând despăgubirea va fi virată societății, în limita poliței, de către asigurator, ferindu-l pe
manager de consecințele nefaste ale răspunderii integrale. Pe de altă parte, asigurarea de
răspundere a managerilor poate fi un important mijloc de asigurare contra riscurilor de insolvență,
întrucât poate permite societății o rapidă dezdăunare față de eventualele prejudicii cauzate de
managerii societății.

Nota informativă poate fi accesată la următoarea pagină de internet:
http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=711 [accesat la data de 20.05.2018]
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Ruperea intempestivă a unor relații comerciale de lungă durată:
„un divorț” care poate costa scump
Nicoleta Iftodi
Master 1 Drept internațional și european al afacerilor
Université Paris Saclay
Chiar și într-un context economic dificil, ruperea unei relații comerciale de lungă durată cu
un distribuitor, furnizor, prestator de servicii sau cu un subcontractant trebuie să fie anticipată cu
maximă diligență pentru a nu cădea sub incidența normelor cu privire la răspunderea delictuală.
Altfel, ruperea abuzivă a raporturilor comerciale implică consecințe grave pentru partenerul de
afaceri, dar și sancțiuni aspre pentru prejudiciile cauzate. Cum să caracterizăm un astfel de
comportament comercial? Care este natura răspunderii juridice într-o asemenea situație? Cum să
determinăm legea aplicabilă într-un raport juridic cu un element de extraneitate? Aceste întrebări
au declanșat dezbateri animate în doctrina de drept privat, dar au generat și o jurisprudență densă
în cadrul Uniunii Europene.
Libertatea contractuală, libertatea de a alege partenerul de afaceri, dar și de a determina
conținutul contractului propriu-zis, dreptul de a rezoluționa contractul, schimbarea partenerilor
comerciali – toate aceste drepturi sunt principii fundamentale care stau la baza libertății
economice. Cu toate acestea, este absolut necesar ca încetarea raporturilor comerciale de lungă
durată să se producă după un termen de preaviz rezonabil, iar orice încetare spontană să fie
sancționată cu obligarea la plata de daune-interese. În cele ce urmează, vom analiza noțiunea de
întrerupere intempestivă a relațiilor comerciale de lungă durată (I) pentru a determina, ulterior,
regimul juridic al răspunderii pentru prejudiciile cauzate de aceasta (II).
I – Noțiunea de întrerupere intempestivă a relațiilor comerciale de lungă durată
În ultimele decenii, în Franța, răspunderea pentru întreruperea intempestivă a relațiilor
comerciale a condus la nenumărate litigii, astfel încât acest domeniu a devenit din ce în ce mai
reglementat de către legiuitorul francez (doar Curtea de Apel de la Paris este competentă să
examineze în apel acest gen de litigii1).
Articolul L.442-6I-5° din Codul comercial francez dispune: „este angajată răspunderea
autorului și este instituită obligația de a repara prejudiciul cauzat de către producător, comerciant,
industriaș sau persoană înregistrată în registrul comerțului (...) pentru prejudiciul cauzat prin
ruperea intempestivă , chiar și parțială, a unei relații comerciale de lungă durată, fără o notificare
scrisă, luând în considerare durata relației comerciale și respectând perioada minimă de preaviz
determinată, cu referire la practicile comerciale, prin acorduri interprofesionale”2.
Analizând acest articol, 2 elemente esențiale se impun pentru a interpreta natura acestei noi
instituții juridice:
a) Nu este interzisă încetarea unor relații comerciale, ci este interzis faptul de a le rupe
brusc, fără un termen de preaviz.
LEXplicite, Compétence juridictionnelle en matière de rupture brutale de relations commerciales établies:
lesenseignements de 2017, 15 februarie 2018, www.lexplicite.fr
2
Codul comercial francez, versiunea în vigoare din 11 decembrie 2016, www.legifrance.gouv.fr
1
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b) Această spontaneitate este caracterizată fie prin absența unui preaviz scris, fie prin
perioada prea scurtă în care a fost făcut preavizul.
Așadar, pentru a înțelege care a fost intenția legiuitorului când a instituit interdicția în
cauză, este necesar să stabilim domeniul de aplicare al acestui articol (A), pentru a determina,
ulterior, condițiile de aplicare (B).
A. Domeniul de aplicare: ruperea unei relații comerciale de lungă durată
Ruperea intempestivă a relațiilor comerciale de lungă durată este o instituție relativ nouă
în dreptul francez, în Republica Moldova și România fiind mai puțin cunoscută, probabil și datorită
unui nivel mai scăzut al relațiilor comerciale internaționale. Legiuitorul francez, intenționând să
reechilibreze relațiile comerciale între marii distribuitori (Auchan, Carrefour, Leclerc ș.a.) și
furnizorii acestora, dar mai ales să-i protejeze pe aceștia din urmă de o încetare abuzivă spontană
a relațiilor comerciale, a instituit în premieră un dispozitiv de protecție juridică în anul 1996 prin
Legea Galland3. Ulterior, în urma reformelor și modificărilor aduse Codului Comercial, în anul
2016 a fost modificat și articolul L.442-6, I-5° a Codului Comercial. Domeniul de aplicare al
acestui articol a fost lărgit extrem de mult, astfel încât, cu unele mici excepții, sunt vizate toate
relațiile comerciale între doi profesioniști.
Conceptul4 de relație comercială. Ruperea intempestivă a relațiilor comerciale de lungă
durată vizează toate relațiile de afaceri, indiferent de calitatea pe care o au partenerii economici:
producători, comercianți, industriași sau artizani. Același text de lege permite sancționarea
distribuitorilor care doresc să-și schimbe furnizorii, dar și sancționarea furnizorilor care
intenționează să-și schimbe distribuitorii. Trebuie să remarcăm că obiectul contractului comercial
în cauză este de asemenea fără importanță, putând să ne referim atât la vânzarea de produse, cât și
la furnizarea de servicii sau acordurile de sub-contractare. De asemenea, în noțiunea de relație
comercială intră atât raporturile industriale cât și activitățile comerciale.
Noțiunea de relație comercială de lungă durată. Așadar, relațiile comerciale întrerupte
trebuie să fie relații de lungă durată („relations commerciales établies”). Așa cum a evidențiat și
Curtea de Apel din Paris în hotărârea sa din 1 decembrie 20045, articolul în cauză, care a ridicat o
serie de polemici, nu face distincție între raporturi contractuale și alte tipuri de raporturi juridice.
Prin urmare, relațiile comerciale pot fi precontractuale, contractuale, post-contractuale sau, pur și
simplu, neformale.
Cu toate acestea, pentru a califica o relație comercială ca fiind de lungă durată (établie) sau
nu, în lipsa unei norme care să clarifice această noțiune, jurisprudența a luat în considerare mai
multe criterii precum durata relațiilor comerciale dintre parteneri, stabilitatea și continuitatea
acestor raporturi, importanța acestora asupra cifrelor de afaceri realizate.6 Toate acestea conduc la
determinarea calității unui parteneriat comercial și impactul pe care îl poate avea întreruperea
intempestivă a acestuia asupra oricărei dintre părți.
Deși s-a constat că jurisprudența reține, în mode preponderent, criteriul longevității
raporturilor comerciale, în fapt, suntem în prezența unui raport de lungă durată chiar dacă acesta a
fost stabilit printr-un contract unic de lungă durată sau prin mai multe contracte eșalonate pe o
perioadă îndelungată. De exemplu, refuzul de a plasa anunțuri publicitare7 într-o revistă a fost
considerat drept o rupere intempestivă („brutale”) a relațiilor comerciale îndelungate. Deci această
Legea nr. 96-588 din 1 iulie 1996 privind loialitatea și echilibrul relațiilor comerciale (1), www.legifrance.gouv.fr
CCI Paris, La rupture brutale des relationscommerciales, www.entreprises.cci-paris-idf.fr
5
Courd'appel de Paris, 1er décembre 2004, Lettredistrib., juin 2005
6
Gouache, La rupture brutale de relationscommercialesétabliesavec un partenaireétranger, 16 octobre 2017,
www.gouache.fr
7
CA PARIS, 25e ch. A., 29 février 2008, n°06/03934
3
4
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sancțiune ne permite să luptăm cu „viciul” unor parteneri comerciali care denunță contractul în
vigoare, câteva zile sau săptămâni înainte de expirare sau înainte de data de renegociere pentru
anul următor. Într-o altă hotărâre, Curtea de Apel din Douai8 a estimat că nu suntem în prezența
unei întreruperi bruște a relațiilor comerciale între 2 societăți care au întreținut relații de afaceri
timp de 12 ani, din moment ce volumul de tranzacții comerciale a variat în cursul acestei perioade,
iar în ultimul an fusese practic nul. Prin urmare, judecătorul va trebuie să dea o interpretare efectivă
în fiecare speță, iar nu să aplice în mod automat principiul duratei raportului juridic comercial.
B. Condiții de aplicare: spontaneitatea rupturii
După cum am observat și mai sus, aplicarea normelor Codului comercial analizate aici, nu
implică și motivarea ruperii relațiilor comerciale, ci doar obligația de a o face după un termen de
preaviz echitabil și legal. Prin urmare, nu cauza întreruperii raporturilor comerciale atrage
răspunderea autorului său, ci caracterul spontan al acesteia. Pentru ca ruperea relațiilor comerciale
să fie prejudiciabilă, trebuie ca să fie în același timp și intempestivă, adică imprevizibilă, spontană
și violentă. În termeni practici, este vorba despre o retragere fără preaviz sau în urma unui preaviz
prea scurt. Când ne referim la preaviz, probabil că ne imaginăm că forma acestuia trebuie să fie
una extrem de oficială. Într-adevăr, ruperea trebuie să fie notificată în scris, dar trimiterea unei
scrisori recomandate cu aviz de recepție nu este obligatorie. O simplă corespondență este
suficientă9, atât timp cât aceasta indică în mod clar și neechivoc sfârșitul relațiilor dintre părți.
În ceea ce ține de durata preavizului, același articol, citat anterior, precizează că durata
preavizului reiese aproape exclusiv din vechimea relațiilor comerciale, dar făcând referință și la
practicile comerciale și acordurile interprofesionale. În jurisprudență s-a reținut că media
preavizului acordat de către judecători este de o lună pe an de vechime a relațiilor comerciale. De
exemplu, dacă suntem în prezența unor relații comerciale care s-au desfășurat timp de 10 ani și
una dintre părți nu mai dorește să reînnoiască sau să prelungească vechiul contract, atunci termen
de preaviz pentru a anunța decizia sa este de cel puțin 10 luni (o lună pentru fiecare an de
parteneriat). Totuși, în unele domenii această medie poate fi dublată pentru fiecare an (de exemplu:
furnizarea de produse sub marca distribuitorului, dependența economică etc.).
O altă precizare extrem de importantă este natura articolului L.442-6, I 5° a Codului
Comercial francez. Acesta fiind o normă de ordine publică, părțile nu pot deroga de la
aplicabilitatea acestuia prin nici o dispoziție contractuală. Legea prevede doar două cazuri în care
este permisă întreruperea intempestivă a relațiilor comerciale, fără preaviz:
a) Neexecutarea obligațiilor contractuale de către cealaltă parte. Totuși, să fim de acord
că această neexecutare trebuie să prezint un grad de gravitate suficient de mare10 și să caracterizeze
o încălcare gravă a obligațiilor contractuale care justifică încetarea relațiilor comerciale fără
notificare prealabilă.
b) Forța majoră.
Așadar, respectarea termenului de preaviz este extrem de importantă pentru celălalt
partener comercial, care fiind protejat de către notificarea prealabilă de încetare a relațiilor
comerciale dispune de timp suficient pentru a se reorganiza și a găsi alți parteneri de afaceri, ne
suferind careva pierderi financiare. Chiar și în cazul unei întreruperi parțiale a raporturilor
economice (de exemplu, diminuarea numărului de comande), partenerii comerciali sunt obligați
să se informeze într-un termen de preaviz suficient.
Într-o altă ipoteză, dacă o parte decide să modifice substanțial contractul (modificarea
condițiilor financiare), ea trebuie să-și anunți partenerul cu suficient timp înainte, pentru a reuși
Courd'appel de Douai, 2 mai 2006, JurisData n° 2006-305035
Courd'appel de Montpellier, 21 septembre 2004, JurisData n° 2004-267461
10
Cass. Com., 9 juillet 2013 – n° 12-21.001
8
9
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începerea negocierilor. În caz contrar, cealaltă parte ar putea solicita judecătorului o recalificare a
faptelor, în scopul constatării că modificările propuse reprezintă o întrerupere parțială a
raporturilor comerciale.11
În fine, o să evocăm și o altă situație, pentru a demonstra că interpretarea judecătorului
trebuie să țină cont mereu de toate elementele cazului, cu scopul oferirii celei mai echitabile soluții.
Curtea de Casație franceză a stabilit12 într-una din hotărârile sale că în contextul crizei economice
din anul 2008, diminuarea semnificativă a comenzilor nu a fost suficientă pentru a fi reținută ca
un caz de întrerupere „brutală” a relațiilor comerciale, deoarece autorul acestei ruperi era el însuși
în criză financiară și în imposibilitatea de a-și executa toate obligațiile contractuale.
II – Regimul juridic al răspunderii pentru ruperea abuzivă a relațiilor comerciale de
lungă durată
Așa cum am determinat mai sus, vorbim despre ruperea intempestivă a relațiilor
comerciale de lungă durată. Adică despre relații de comerț care au fost stabilite printr-un contract
și care ulterior s-au prelungit pentru o perioadă îndelungată. Trebuie să operăm această distincție
deoarece provocarea este cu atât mai mare cu cât distingerea între o relație contractuală clasică și
o relație comercială de lungă durată este necesară pentru a determina natura răspunderii pentru
violarea acestei prevederi.
Mai mult decât atât, în dependență de stabilirea tipului de răspundere juridică (delictuală
sau contractuală), în cazul unui litigiu în care există cel puțin un element de extraneitate, legea
aplicabilă ar putea fi diferită, conform tipului de calificare ales. În cele ce urmează, ne vom expune
asupra poziției adoptate de către Curtea de Casație franceză(A) și ulterior vom evoca poziția
inovatoare a Curții de Justiție a Uniunii Europene(B).
A. Poziția Curții de Casație Franceze: răspundere delictuală
Natura juridică a răspunderii juridice cu privire la rupere abuzivă a relațiilor comerciale de
lungă durată este obiectul mai multor dezbateri între dreptul intern francez și poziția Curții de
Justiție a Uniunii Europene (CJUE). În dreptul național francez, Curtea de Casație s-a exprimat în
nenumărate rânduri că „faptul (...)de a rupe brusc, chiar și parțial, o relație comercială de lungă
durată, fără preaviz în scris, în conformitate cu vechimea relației comerciale (...) atrage
răspunderea delictuală a autorului său”.
Camera Comercială a Curții de Casație a confirmat această soluție, de nenumărate ori,
casând orice decizie de apel care a încercat să rețină natura contractuală a răspunderii, deoarece
există sau a existat un contract între părțile aflate în litigiu. Dacă adoptăm logica dreptului francez,
precum că ar fi vorba despre o răspundere delictuală, reiese că orice relație comercială între o
societate franceză și o societate a unui stat membru al UE ar putea să fie supusă aprecierii
tribunalelor de comerț franceze, după cum urmează:
a) Dacă victima acestei ruperi abuzive de relații comerciale este de origine franceză, iar
autorul un străin: aplicând articolul 7.2 al Regulamentului Bruxelles 1bis în materie de răspundere
delictuală, jurisdicția competentă va fi cea a locului unde se produce sau riscă să se producă
prejudiciul. Mai exact legea țării unde societatea-victimă își are sediul. Prin urmare vom aplica
legea franceză.
b) Dacă victima este un străin, autorul fiind un francez: aplicăm dispozițiile articolului 4
al Regulamentului Bruxelles 1bis, care prevede că tribunalul competent este acela al locului unde
își are sediul pârâtul. Adică vom aplica legea franceză din nou.
Prin urmare, observăm că orice rupere abuzivă a unei relații comerciale de lungă durată,
11
12

Cass.com., 20 mai 2014 – n° 13-16.398
Cass. com. 12 février 2013 - n° 12-11.709
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unde un comerciant francez este parte ar putea să justifice o acțiune în fața unui Tribunal francez,
pe baza legală a articolului L.442-6-I, 5° din Codul comercial francez. Așadar, aceasta prioritate
acordată dreptului francez reprezintă o sursă de insecuritate juridică pentru comercianți, dar și
riscuri economice foarte mari, mai ales că o societate străină, de cele mai multe ori, nu cunoaște
despre existența unui asemenea regim de răspundere juridică.
În conformitate cu art. 46, alin. 2 din Codul de procedură civilă francez, în afară de
posibilitatea de a sesiza judecătorul de la locul de domiciliu al pârâtului, reclamantul dispune de o
dublă opțiune de a se adresa:
a) fie în fața instanțelor de la locul unde s‑a produs fapta prejudiciabilă,
b) fie în fața instanțelor în circumscripția cărora prejudiciul a survenit.
În decursul unei perioade îndelungate de timp, judecătorii considerau că locul unde
prejudiciul s-a produs era localizat la sediul victimei13. Apoi, Curtea de Casație a decis că este
necesar să se examineze, de la caz la caz, locul unde prejudiciul a afectat efectiv reclamantul14.
Într-o altă hotărâre 15 , suntem în prezența rupturii intempestive a relațiilor comerciale
stabilite de lungă durată. Guerlain a apelat la un distribuitor chilian, iar mai apoi a pus capăt brusc
raporturilor lor comerciale. Cum să determinăm legea aplicabilă în speță? Litigiul a fost calificat
de delictual, dar vom aplica legea locului unde este situat fapta generatoare a prejudiciului sau
legea de la locul unde dauna s-a produs? Curtea de Casație a precizat că faptul generator poate fi
localizat prin referință la diferitele contracte care au fost încheiate de către părți și că în speță faptul
generator a fost localizat în Franța. Astăzi, soluția ar fi diferită deoarece calificarea ar fi cu
siguranță de natură contractuală (a se vedea hotărârea CJUE „Granarolo”). Cum rămâne cu locul
rănirii? În domeniul legislației aplicabile, există puține exemple, dar în ceea ce privește competența
jurisdicțională, Curtea de Justiție a elaborat o jurisprudență interesantă.
În 2009, pentru a garanta o anumită omogenitate în interpretarea articolului L 442-6 din
Codul comercial francez, legiuitorul a decis să atribuie litigiul respectiv unor instanțe specifice:
a) în primă instanță, 8 tribunale comerciale sunt competente: Marsilia, Bordeaux, Lille,
Fort de France, Lyon, Nancy, Paris, Rennes
b) în apel, Curtea de Apel din Paris16.
B. Poziția Curții de Justiție a Uniunii Europene: răspundere contractuală
Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat deja printr-o hotărâre din 14 iulie
2016 cu privire la natura acțiunii în răspundere fondată pe ruperea intempestivă a unei relații
comerciale de lungă durată, cum este prevăzută la articolul L442-6, I, 5° al Codului Comercial
francez. Așadar, contrar practicii consacrate a Curții de Casație, CJUE vine să afirme că o
asemenea acțiune nu intră sub incidența răspunderii delictuale sau cvasi-delictuale, în sensul
Regulamentului Bruxelles I, dacă suntem în prezența unei relații contractuale tacite.
În această hotărâre „Granalaro”, CJUE reamintește principiul interpretării 18 stricte și
autonome a noțiunilor juridice comunitare:
a) Regulile de competență specială sunt de interpretare strictă19
17

13

CassCass, 21 aprilie 1992, RJDA 1992, nr. 933
Cass. 2e civ., 15 oct. 1981, Gaz. Pal. 1982, 1, Somm. p. 100
15
Com. 25 mars 2014, Guerlain
16
J.-C. Foussat, Rupture brutale de relationcommercialeétablie et règles de compétence, 11 martie 2016, în: Village
de la Justice, www.village-justice.com
17
CJUE, 14 juill. 2016, aff. C-196/15, Granarolo, EU:C:2016:559
18
N. Kouchnir-Cargill, E. Cașilleri, Compétencejuridictionnelle en matière de rupture brutale de
relationscommercialesétablies : détermination de la responsabilitéengagée par l’auteur de la rupture en
droitinternationalprivé, www.grall-legal.fr
19
CJUE, 18 juillet 2013, ÖFAB, C 147/12.
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b) Termenii de „materie contractuală” și de „materie delictuală sau cvasi-delictuală”
trebuie să fie interpretați de o manieră autonomă, asigurând aplicarea uniformă a Regulamentului
sus-citat în întreaga UE.
c) o acțiune în despăgubiri întemeiată pe încetarea intempestivă a relațiilor comerciale
de lungă durată [...] nu se încadrează în categoria delictuală sau cvasi-delictuală în sensul acestui
regulament în cazul în care există o relație contractuală tacită între părți, ceea ce este de competența
instanței naționale să verifice.
Decizia CJUE este clară: în cazul în care părțile se află într-o relație contractuală tacită (și,
a fortiori, în scris), acțiunea inițiată în temeiul articolului L.442-6, I-5 °, Codul Comercial, este o
problemă contractuală în sensul Regulamentului de la Bruxelles, astfel încât competența
instanțelor franceze urma să fie evaluată în conformitate cu dispozițiile articolului 7.1 din
regulamentul menționat20.
O dată ce am stabilit că răspunderea este contractuală, o altă întrebare apare: vom aplica
regula generală cu privire la legea aplicabilă contractelor sau regulile cu privire la contractul de
vânzare sau cea cu privire la contractele de prestare de servicii? Pentru Curtea de Justiție acest
lucru depinde de conținutul contractelor succesive.
Într-un final, astăzi, prin aplicarea hotărârilor Corman-Collins21 din 2013 și Granarolo din
2016, CJUE acceptă o interpretare extrem de vastă a contractul de prestare de servicii, care include
majoritatea contractelor care nu sunt calificate drept contract de vânzare. Așadar, dacă contractele
anterioare au fost calificate de contracte de prestară de servicii, reclamantul are două opțiuni: el
poate să sesizeze fie de instanțele de la domiciliul pârâtului, fie cele de la locul unde au fost prestate
sau ar fi trebuit să fie prestate serviciile. În acest sens, Curtea de la Luxembourg precizează într-o
hotărâre din 11 martie 2010, Wood Floor22, că:
a) pentru a identifica locul prestării serviciilor, în cazul în care nu este specificat în
contract, acesta este cel al executării efective a contractului, pe care îl localizăm datorită cifrei de
afaceri în cazul activității unei agent comercial.
b) Dacă locul executării efective a contractului nu a fost stabilit în clauzele contractului,
vom reține că acest loc se află la locul de domiciliu al agentului comercial.
În concluzie, deși calificarea răspunderii delictuale pentru rupere intempestivă a relațiilor
comerciale de lungă durată este predominantă, răspunderea contractuală, în acest sens, capătă tot
mai mult teren. O uniformizare a interpretării și calificării termenilor juridici este cu atât mai
importantă, cu cât discrepanțele de interpretări ar putea ridica probleme de jurisdicție
internațională.

N. Kouchnir-Cargill, E. Cașilleri, Compétencejuridictionnelle en matière de rupture brutale de
relationscommercialesétablies : détermination de la responsabilitéengagée par l’auteur de la rupture en
droitinternationalprivé, www.grall-legal.fr
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CJUE, 19 decembrie 2013, Corman-Collins, Aff. C-9/12, www.curia.europa.eu
22
CJUE, 11 martie 2010, Wood Floor, Aff. C-19/09, www.curia.europa.eu
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Noțiunea de răspundere penală

Av. Dragoș Stoenac
Baroul Dolj
We live in an environment where everyone avoids taking responsibility. This article
aims to analyze the concept of criminal liability. This article will analyze the reasons why
people understand the law and what causes them to obey it. This article will also present the
principles of criminal liability.
Intrat în vigoare la 1 februarie 2014, Noul Cod penal (Legea 286/2009) a adus modificări
substanțiale în ceea ce privește limitele speciale ale pedepselor (de pildă, în cazul infracțiunii de
furt prevăzută de art. 228 NCP, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda, spre
deosebire de Vechiul Cod penal, unde infracțiunea era sancționată cu închisoarea de la 1 la 12
ani), aplicarea unor instituții în cazul săvârșirii unor infracțiuni (de pildă, în cazul
infracțiunilor de înșelăciune și de furt săvârșit în anumite modalități, este posibilă împăcarea,
spre deosebire de vechiul cod penal, unde nu era posibilă), introducerea unor noi instituții (de
pildă, renunțarea la aplicarea pedepsei și amânarea aplicării pedepsei), precum și în ceea ce
privește mecanismul de aplicare a pedepselor (de pildă, în cazul stabilirii pedepsei principale în caz
de concurs de infracțiuni, în lumina dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. b) NCP, sporul de o treime
din totalul celorlalte pedepse este obligatoriu, spre deosebire de vechiul cod penal, unde sporul era
facultativ și limitat la maximul de 5 ani).
În ceea ce privește conceptul de răspundere juridică, în legislație nu este dată o definiție a
răspunderii, astfel că, doctrina a îmbrățișat opinia potrivit căreia, răspunderea juridică “reprezintă
un raport juridic de constrângere care are ca obiect sancțiunea juridica1”, ca „un complex de
drepturi și obligații conexe care se nasc, potrivit legii, ca urmare a săvârșirii unei fapte ilicite și
care constituie cadrul de realizare a constrângerii de stat, prin aplicarea sancțiunilor juridice, în
scopul asigurării stabilității raporturilor sociale și a îndrumării membrilor societății în spiritul
respectării ordinii de drept2”.
Încălcarea normelor instituite de lege constituie singurul temei al răspunderii juridice.
Principalul criteriu de clasificare a răspunderii juridice este natura normei încălcate.
Astfel, răspunderea juridica este:
- Răspundere civilă, care poate fi delictuală sau contractuală;
- Răspundere administrativă, care poate fi contravențională, materială sau
- disciplinară;
- Răspundere patrimonială sau disciplinară în ceea ce privește dreptul muncii;
- Răspundere penală.
Răspunderea penală este o formă a răspunderii juridice care apare ori de câte ori este
încălcată o normă de drept penal.
În doctrină, răspunderea penală este definită ca fiind “obligația de a suporta și executa o
pedeapsă și dreptul corelativ al statului de a aplica o astfel de pedeapsă ca urmare a comiterii unei
1
2

Gheorghe BOBOȘ, Teoria generală a dreptului, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1999, p.264.
Mircea COSTIN, O încercare de definire a noțiunii de răspundere juridică, în Revista Română de Drept, nr. 5/1970.
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infracțiuni și de a obliga prin constrângere pe infractor să execute o astfel de pedeapsa3”. Potrivit
art. 15 alin. (2) infracțiunea constituie singurul temei al răspunderii penale, iar pe de altă parte
“trebuie să existe capacitatea juridică penală a făptuitorului, adică responsabilitatea acestuia,
constând în aptitudinea psiho-fizică de a răspunde penal4”.
Conform art. 14 NCPP, tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârșit
infracțiuni se realizează prin exercitarea acțiunii penale. (obiectul acțiunii penale)
Răspunderea penală diferă după cum cel care încalcă norma de drept penal este persoană
fizică sau juridică, minor sau major. Astfel, art. 113 NCP prevede că “minorul care nu a împlinit
vârsta de 14 ani nu răspunde penal”, iar minorul care are vârsta între 14 și 16 ani răspunde penal
numai dacă se dovedește că a săvârșit fapta cu discernământ, urmând ca minorul care a împlinit
vârsta de 16 ani să răspundă penal conform legii.
De asemenea, categoriile de pedepse aplicate diferă în funcție de aceleași criterii
menționate anterior. Spre exemplu, în cazul persoanei juridice pedeapsa principală este amenda, iar
cu titlu de exemplu pentru pedepsele complementare enumerăm : dizolvarea, închiderea unor
puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani.
Pentru o mai bună înțelegere a noțiunii de răspundere penală trebuie făcută o analiză care să
răspundă la întrebările “De ce oamenii se supun legii?”, “Ce este infracțiunea ca temei al răspunderii
penale?” și mai ales “Ce urmărește legiuitorul să obțină prin incriminarea unei conduite?”.
Pentru a răspunde la prima întrebare, vom face referire la un studiu realizat de către Tom
R. Tyler în lucrarea “Why People Obey the Law”, Editura Yale Univeristy Press, New Haven
and London, 1990, studiu la care au participat 1575 de persoane din Chicago. În urma realizării
studiului s-a concluzionat că oamenii se supun legii din două motive, moralitate și legitimitate. În
ceea ce privește moralitatea, adepții acestei teorii vor încălca legea în unele cazuri că nu vor fi
pedepsiți, întrucât în opinia lor, conduitele respective nu constituie infracțiuni și, drept urmare,
nu vor suporta consecințele. Spre exemplu, vor consuma droguri, dar se vor abține de la a fura. Pe
de altă parte, cei care aderă la cea de-a doua teorie, anume, legitimitatea, au ca principal criteriu de
încălcare a normei, gradul riscului de a fi prinși. Spre exemplu, vor conduce autoturismul peste
limita de viteză legală, crezând că riscul de a fi prinși și sancționați este relativ mic, dar nu vor
încerca să jefuiască o bancă, întrucât, riscul de a fi prinși este foarte mare.
Cu toate acestea, moralitatea și legitimitatea sunt asemănătoare întrucât ambele au ca
urmare supunerea în fața legii, dar nu sunt identice. Moralitatea poate conduce la respectarea
legii, dar în același timp poate opera și împotriva ei. Spre exemplu în cazul unei situații de
război, cei care cred în legitimitate se vor supune legii și vor participa la conflict, indiferent de
moralitate, pe când, cei care consideră războiul ca fiind contrar bunelor moravuri, nu vor
participa la conflict, încălcând astfel legea.
Pentru a răspunde la întrebare, ne reliem celei de-a doua teorii, potrivit căreia, oamenii
respectă legea din legimitate, întrucât statul intervine și poate impune respectarea legii prin
constrângere în conformitate cu norma de drept.
În ceea ce privește cea de-a doua întrebare, “Ce este infracțiunea ca temei al răspunderii
penale”, Noul Cod Penal definește infracțiunea în art. 15 alin. (1) ca fiind “fapta prevăzută de
legea penală, săvârșită cu vinovăție, nejustificată și imputabilă persoanei care a săvârșit-o”, fiind
astfel enumerate cele 4 trăsături esențiale ale infracțiunii, anume: prevederea într-o lege cu
caracter penal, săvârșirea faptei cu una dintre formele de vinovăție prevăzute de lege, caracterul
nejustificat (să nu fie incident vreunul dintre cazurile justificative prevăzute de lege), făptuitorul să
nu se afle sub incidența unei cauze de neimputabilitate prevăzute de lege.
OANCEA, Tratat de drept penal. Partea generală, Editura All, București, 1994, pag. 265. ; C.BULAI, Manual de
drept penal, Partea generală, Editura All, București 1997, pag311; C.MITRACHE, Drept penal român. Partea
generală, Casa de editură și presă “Șansa” S.R.L., București, 1995, pag.254.
4
V.DONGOROZ, Drept penal, București, 1939, pag.381
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Într-o definiție dată de doctrină5, infracțiunea este conduita interzisă de lege, al cărei
subiect activ poate fi supus tragerii la răspundere penală.
Pentru a înțelege mai bine conceptul de infracțiune ca temei al răspunderii penale cât și
pentru a răspunde celei de-a treia întrebare, trebuie avut în vedere principala caracteristică ce
diferențiază norma de drept penal de alte norme, anume, pedeapsa.
Publilius Syrus, scriitor latin, afirmă despre pedeapsă și legi: “Dacă nu vei pedepsi
infracțiunile, vei ajuta răutatea” precum și “Poporul e puternic acolo unde legile sale sunt respectate”.
Astfel, deducem că, scopul tragerii la răspundere penală este determinat de aplicarea unei
pedepse precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.
Totuși, există o incertitudine în ceea ce privește scopul real al aplicării pedepsei, astfel că,
vom face o analiză a patru scopuri urmărite de legiuitor în elaborarea normei de incriminare:
reabilitarea, prevenirea săvârșirii de infracțiuni, răzbunarea și descurajarea săvârşirii de noi
infracțiuni.
Deși principalul scop al legiuitorului prin elaborarea normei de incriminare este acela de a
obține reabilitarea făptuitorului, se observă că, de cele mai multe ori acesta nu este atins,
urmând ca, cel care a executat o pedeapsă, sa recidiveze pe viitor și să continue comportamentul
infracțional.
Al doilea scop, cel al prevenirii săvârșirii de noi infracțiuni, se urmărește a fi atins prin
punerea făptuitorului în situația în care nu are posibilitatea de a săvârși noi infracțiuni, precum,
privarea de libertate, restrângerea exercitării unor drepturi etc.
Al treilea scop, cel al răzbunării, se realizează prin intervenția directă a statului pentru al pedepsi pe făptuitor, întrucât prin activitatea infracțională a comis un rău societății și trebuie să
suporte consecințele faptelor sale. Conform acestei opinii, James Stephens, susține în lucrarea sa
“A History of the Criminal Law in England, vol 2, Ed. Macmillan, Londra 1883”, că “dreptul
penal pornește de la ideea că este corect din punct de vedere moral ca infractorii să nu fie agreați
de societate și este de dorit ca aceștia să nu fie agreați”.
Al patrulea scop, cel al descurajării săvârșirii de noi infracțiuni este realizat prin măsurile
luate de fiecare dată când se constată săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, ceilalți
indivizi din societate fiind astfel descurajați să comită fie fapte similare, fie alte fapte prevăzute de
lege.
Exisă astfel două tipuri de descurajare: generală și specială. Cea generală se bazează pe
ideea că pedepsirea făptuitorului îi va determina pe ceilalți să se abțină de la a comite fapte
incriminate de lege, iar cea specială are în vedere descurajarea făptuitorului de a comite fapte
incriminate de lege pe viitor.
Montesquieu afirmă despre lege: „Legea se angajează să pedepsească numai faptele”,
astfel că, pentru a determina dacă o anumită conduita constituie infracțiune, norma de drept
penal, nu oferă doar o listă cu infracțiuni, ci și un set de principii care ajută, in concreto, la
încadrarea unei fapte într-o anumită norma de incriminare.
Concluzionând asupra celor menționate anterior, ne reliem opiniei potrivit căreia, legea
trebuie să aibă ca scop principal aplicarea unei pedepse proporționale cu fapta săvârșită,
păstrând un echilibru între oferirea unei șanse de reabilitare a celui condamnat și prevenirea și
descurajarea săvârșirii de infracțiuni atât la nivelul individului cât și la nivelul societății.
Principiile răspunderii penale
1. Principiul legalității
Curtea Europeana a Drepturilor Omului (în continuare, Curtea), în hotărârea din 22
noiembrie 1995, în cauza S.W. contra Marii Britanii, parag. 34-36, a arătat că doar legea poate
stabili faptele care constituie infracțiuni și doar legea poate stabili pedepsele aplicabile în cazul
5
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săvârșirii infracțiunilor (nullum crimen sine lege și nulla poena sine lege). De asemenea, Curtea a
stabilit că legea trebuie să fie previzibilă și accesibilă, astfel încât orice persoană să își poată da
seama pe baza textului care sunt acțiunile sau inacțiunile care pot antrena răspunderea penală.
Tot Curtea a stabilit prin hotărârea din 28 martie 1990, în cauza Groppera Radio AG ș.a. contra
Elveției, parag. 68 că întinderea noțiunii de accesibilitate și previzibilitate depinde de conținutul
normei, de domeniul de aplicabilitate și de numărul și calitatea celor vizați de norma respectivă.
Principiul se regăsește și în acte internaționale: Pactul internațional cu privire la drepturile
civile și politice adoptat de ONU în 1966 (art.15), Convenția europeana a drepturilor omului (art.
7 parag. 1)6
În dreptul intern, acest principiu se regăsește în art. 1 NCP privind legalitatea incriminării
și în art. 2 NCP privind legalitatea sancțiunilor de drept penal, precum și la nivel constituțional
în art. 23 Libertatea individuală alin. (12) din Constituția României.
2. Principiul unicității răspunderii penale(Ne bis in idem)
Potrivit art. 6 NCPP, nicio persoana nu poate fi urmărită sau judecată pentru săvârșirea
unei infracțiuni atunci când față de acea persoană s-a pronunțat anterior o hotărâre penală
definitivă cu privire la aceeași faptă, chiar și sub altă încadrare juridică.
Principiul se regăsește și în art. 4 al Protocolului nr.7 la Convenția Europeana a
Drepturilor Omului și în art. 50 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.
Conform hotărârii din 29 mai 2001, în cauza Franz Fischer c. Austriei, parag. 28,
autoritățile pot aplica o singură dată o sancțiune cu caracter penal în sensul Convenției
europene, indiferent dacă aceasta este calificată în dreptul intern ca fiind contravențională sau
penală și independent dacă această sancțiune este aplicată de o autoritate judiciară sau
administrativă7
3. Principiul celerității și al prescriptibilității răspunderii penale
Principiul celerității este prevăzut atât în doctrină8 și potrivit acestei opinii, este necesar ca
momentul tragerii la răspundere să fie cât mai apropiat de săvârșirea infracțiunii, cât și în art. 6 din
Convenția Europeana a Drepturilor Omului, potrivit căruia, inculpatul are dreptul la un proces
echitabil și într-un termen rezonabil.
În NCP instituția prescripției este prevăzută de art. 153, potrivit căruia, prescripția
înlătură răspunderea penală, iar art. 149 prevede termenele de prescripție a executării pedepsei.
Aceasta instituție urmează să fie analizată în secțiunea privind cauzele care înlătură răspunderea
penală.
4. Principiul caracterului personal al răspunderii penale
Răspunderea penală este, în principiu o răspundere personală. În acest sens, art. 2 NCP
alin. (1) prevede că “legea penală prevede pedepsele aplicabile și măsurile educative ce se pot lua
față de persoanele care au săvârșit infracțiuni, precum și măsurile de siguranță ce se pot lua față de
persoanele care au comis fapte prevăzute de legea penală.”. De asemenea, circumstanțele personale
ale autorului sau ale unui participant nu se răsfrâng asupra celorlalți, iar cele reale se răsfrâng
asupra autorului și a participanților numai în măsura în care aceștia le-au cunoscut sau le-au
prevăzut. (art. 50 NCP alin. (1) și alin. (2) ). Răspunderea penală își păstrează caracterul personal
și în cazul participației penale precum și al infracțiunilor colective, de pildă în cazul săvârșirii
infracțiunii de încăierare, ținând cont de criteriile de individualizare ale pedepsei, se poate
personaliza răspunderea în funcție de activitatea infracțională a fiecărui participant.

I.MURARU, E.S. TĂNĂSESCU ș.a., Constituția României. Comentariu pe articole, Ed. C. H. Beck, București 2008,
pag.226
7
M.UDROIU, Procedură penală. Partea generală. Noul Cod de procedură penală, Ediția a 2-a, Ed. C.H. Beck,
București 2015, pag. 28
8
C.BECCARIA, Despre infracțiuni și pedepse, Ed. Științifică, București, 1965, pag.52
6

IUSTITIA NR. 1/2018

83

(In)oportunitatea atragerii răspunderii solidare în materie fiscală
în contextul existenței pe rol a unui dosar penal ce vizează aceeași
faptă

Av. Mirel Morcov
Baroul Dolj
Atragerea răspunderii solidare a asociaților și administratorilor apare ca fiind un resort pus
la îndemâna organelor fiscale în vederea recuperării datoriilor bugetare ale societății.
Temeiul legal este cel prevăzut de art. 25 alin. 2 lit. d C.pr.fisc., potrivit căruia:
”(2) Pentru obligațiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil în condițiile
prezentului cod, răspund solidar cu acesta următoarele persoane:
d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credință, au determinat
nedeclararea și/sau neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale;”
În ultima vreme, acest resort a fost pus în aplicare indiferent de modalitatea în care
obligațiile fiscale au fost acumulate de către societate și independent de realizarea unei analize
asupra parcursului economic al societății.
Faptul că elementul esențial al procedurii de recuperare a datoriei îl reprezintă determinarea
unui element de factură subiectivă, volitivă, intenția directă, nu a mai prezentat relevanță în optica
organului fiscal, cu toate că practica judiciară, îndeosebi a instanței supreme1 este convergentă în
acest sens.
În concret, analiza economică asupra modalității de acumulare a datoriei, precum și asupra
posibilității reale de achitare a debitului s-a limitat doar la punctul în care organul fiscal constată
că datoriile societății sunt mai mari decât activele (practic o analiză ce coincide constatării
insolvabilității).
Ceea ce este criticabil este faptul că acest mijloc de recuperare a datoriei, care la originea
sa a fost gândit ca o excepție de la regula răspunderii unei societății doar în limita capitalului social,
este exercitat cu preponderență asupra unor societăți intrate deja în insolvență și în care
administratorul judiciar/lichidatorul apreciază în raportul întocmit potrivit art. 97 din Legea nr.
85/2014 (raportul privind cauzele care au condus la starea de insolvență) că nu se poate reține vreo
culpă față de persoanele implicate în societate.
O practică și mai recentă în materia atragerii răspunderii solidare este aceea în care ulterior
unui control efectuat asupra societății este încheiat raportul de inspecție fiscală, este emisă decizie
de impunere față de societate și concomitent este formulată plângere penală față de
asociat/administrator pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 din
Legea 241/2005, totodată constituindu-se parte civilă cu suma din raport.
Societatea contestă în baza art. 7 din Legea nr.554/2004 actul administrativ.
Organul fiscal suspendă soluționarea contestației prealabile în baza art. 277 alin. 1 lit. a
C.pr.fisc., potrivit căruia – ”(1) Organul de soluționare competent poate suspenda, prin decizie
motivată, soluționarea cauzei atunci când:
Cu titlu de exemplu, Decizia nr. 1587 din 27 martie 2014 pronunțată în recurs de Secția de contencios administrativ
și fiscal a Înaltei Curți de Casație şi Justiție
1
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a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele în drept cu privire la
existența indiciilor săvârșirii unei infracțiuni în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea
bazei de impozitare și a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluției ce
urmează să fie dată în procedură administrativă;”
Toate deciziile de suspendare a soluționării contestației în etapă administrativă prezintă
aceeași motivare, anume că organul fiscal nu mai are competența să se pronunțe cu privire la
legalitatea operațiunilor economice în raport de care debitul fiscal a fost stabilit prin actul de
impunere, de vreme ce organele de urmărire penală au fost sesizate în acest sens și s-a dispus
începerea urmăririi penale.
Suntem de acord cu această soluție, expresie evidentă a principiului penalul ține în loc
civilul.
Cu toate acestea, acel act de impunere constituie titlu de creanță fiscală și ajuns la scadență
titlu executoriu, context în care societatea este executată silit.
Neputând face față procedurii execuționale, societatea formulează cerere de deschidere a
procedurii de insolvență.
În această situație, organul fiscal constată insolvabilitatea societății și procedează la
atragerea răspunderii solidare a administratorului pentru suma din actul de impunere, față de care
anterior formulase plângere penală și față de care se constituise parte civilă în procesul penal.
Această practică este pe deplin criticabilă.
Decizia apare ca fiind prematur emisă în condițiile în care debitul stabilit suplimentar
debitoarei prin decizie de impunere a fost contestat, iar prin decizia de soluționare s-a dispus
suspendarea soluționării acesteia până la soluționarea plângerii penale formulată de organul fiscal.
Odată demarată ancheta penală, de principiu orice pretenție civilă urmează a fi valorificată
în cadrul procesului penal.
Așa cum la acest moment societatea nu poate învesti instanța de contencios administrativ
cu soluționarea acțiunii având ca obiect anularea deciziei de impunere, toate apărările și probele
urmând a fi administrate în cadrul procesului penal, în mod echivalent nici prejudiciul nu poate fi
recuperat pe altă cale decât cea a procesului penal, ori ulterior printr-un demers separat în funcție
de soluția ce urmează a fi pronunțată în fața organelor judiciare penale.
În continuarea acestui raționament, organului fiscal nu i se mai poate recunoaște o
competență absolută în a stabili atitudinea subiectivă cu care debitele fiscale stabilite prin decizia
de impunere au fost înregistrate odată ce:
- decizia de impunere nu a căpătat caracter definitiv, fiind formulată contestația prealabilă;
- posibilitatea debitoarei de a solicita anularea acesteia în fața instanței de contencios este
paralizată, până la reluarea soluționării pe fond a contestației prealabile și numai ulterior
definitivării unei soluții în fața instanței penale;
- în fața instanței penale, acțiunea civilă având ca obiect suma din decizia de impunere pune
pe picior de egalitate juridică organul fiscal (parte civilă) cu subsemnatul în calitate de suspect.
Cu alte cuvinte, în raport de această ultimă precizare devine evident că în ipoteza în care
pe rol se află un proces penal în care prejudiciul este reprezentat întocmai de suma stabilită prin
act administrativ fiscal, singura în măsură să stabilească atât întinderea prejudiciului cât și forma
de vinovăție este instanța penală.
Apare ca fiind diametral opus însăși cursului firesc al unui proces penal ca organul fiscal,
la acest moment prematur, să se subroge în drepturile instanței penale și să emită un alt act
administrativ (decizia de angajare a răspunderii) care nu reprezintă altceva decât un titlu executoriu
ce creează raport direct între organul fiscal și subsemnat, odată ce aceeași finalitate o are
deopotrivă dispozitivul sentinței penale prin care eventual se dispune obligarea mea pe latură
civilă.
În definitiv, constituirea de parte civilă, în condițiile în care organul fiscal a considerat, în
urma rapoartelor de inspecție fiscală că ar fi fost întrunite elementele constitutive ale infracțiunii
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de evaziune fiscală, presupune optarea pentru calea demersului penal, inclusiv sub aspectul
recuperării debitului de persoanele ce se fac vinovate de acumularea acestuia.
A formula plângere penală, a se constitui parte civilă, a urmări recuperarea debitului pe
această cale, presupune opțiunea organului fiscal, însă a emite și decizia de antrenare, practic
încalcă principiul electauna via non datur recursus al alteram.
Ca și natură juridică, emiterea acestei decizii nu echivalează cu altceva decât cu exercitarea
unei acțiuni civile față de administrator, acțiune civilă ce nu ar fi trebuit exercitată decât în urma
unei soluții penale, întrucât conform art. 28 C.pr.pen, hotărârea instanței penale are autoritate de
lucru judecat în fața instanței civile cu privire la faptă și persoană.
Organul fiscal nu trebuia să procedeze la o analiză a condițiilor răspunderii civile delictuale
și implicit să emită această decizie întrucât aceste elemente vor fi analizate în dosarul penal.
Nulitatea unei astfel de decizii de antrenare se circumscrie ipotezei de inoportunitate a
actului administrativ.
Instanțele de contencios învestite cu soluționarea unei astfel de cereri se pot pronunța pe
oportunitatea emiterii unui act administrativ2.
Excesul de oportunitate este stabilit de judecător prin raportare la scopul legii si care poate
conduce la excesul de putere, care este definit in art. 2 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 554/2004 ca
fiind" exercitarea dreptului de apreciere al autorităților publice prin încălcarea limitelor
competenței prevăzute de lege sau prin încălcarea drepturilor și libertăților cetățenilor".
Judecătorul poate analiza și elementele de oportunitate, când apreciază că acestea întregesc
elementele legalității, mergând pe ideea ca scopul legii (interesul public) este întotdeauna un
element de legalitate, iar mijloacele pentru atingerea acestui scop sunt aspecte ce țin de
oportunitate.
Continuând acest raționament, examenul de oportunitate trebuie realizat în raport de natura
deciziei de atragere a răspunderii solidare, ca fiind o formă specială a răspunderii civile delictuale.
Nu există dispoziții speciale care să reglementeze raportul dintre răspunderea solidară în
materie fiscală și răspunderea penală, prin urmare urmând a se aplica aceleași reguli și principii.
De altfel, în afară de cadrul special cu privire la prejudiciu (reprezentat de obligația fiscală)
și fapta ilicită caracteristică (neplata sau declararea obligației fiscale) Codul de procedură fiscală
nu reglementează o altfel de analiză, derogatorie de la cea generală în materie de răspundere civilă
delictuală.
Ca atare, în momentul în care un principiu de bază precum penalul ține în loc civilul, ce se
manifestă în primă fază chiar din inițiativa organului fiscal, pentru ca mai apoi acest principiu să
fie încălcat tot de către acesta, instanțelor de judecată trebuie să li se recunoască posibilitatea să
corijeze acest dezechilibru.

Decizia nr. 1700/2010, sedinta publica din data de 25 martie 2010 a Înaltei Curți de Casație și Justiție
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Aspecte controversate privind încheierea, executarea și încetarea
contractului individual de muncă pe durată determinată

Conf. univ. dr. Roxana Cristina Radu
Universitatea din Craiova
Facultatea de Drept
Rezumat
Contractul individual de muncă pe durată determinată este un contract care dă naștere unui
raport juridic de muncă pe termen limitat, în condițiile expres prevăzute de lege. Din cauza
insecurității locurilor de muncă pe care folosirea repetată a contractelor individuale pe durată
determinată o poate permanentiza, Codul muncii prevede expres situațiile în care se poate încheia
un astfel de contract, durata și numărul maxim de contracte pe durată determinată succesive care
pot interveni între aceleași părți. Referitor la condițiile de angajare și de muncă, salariații cu
contract individual de muncă pe perioadă determinată nu vor fi tratați mai puțin favorabil decât
salariații permanenți comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de muncă, cu
excepția cazurilor în care tratamentul diferit este justificat din motive obiective. Prezentul articol
abordează o serie de aspecte controversate precum consecințele încheierii unui contract pe
perioadă determinată în alte situații decât cele prevăzute expres de lege, soarta contractului în lipsa
mențiunilor prevăzute expres de lege, problema încetării contractului înainte de expirarea
termenului etc.
Cuvinte-cheie : angajator, salariat, termen, perioadă de probă, nulitate
Controversial issues concerning the conclusion, implementation and termination of
the individual contract of fixed-term employment
Abstract
Contract of fixed-term employment is a contract that gives rise to a legal relationship of
employment for a limited period, under the conditions expressly prescribed by law. Because of job
insecurity that may become permanent because of repeated use of individual fixed-term contracts,
the Romanian Labour Code expressly provides for the circumstances in which it may enter into
such a contract, the length and the maximum number of successive fixed-term contracts which
may arise between the same parties. Relating to conditions of employment and work, law provides
that fixed-term employees may not be treated less favourably than comparable permanent
employees unless the employer can objectively justify the different treatment; any justification
offered cannot be connected with the fact that the employee is on a fixed-term contract. This article
addresses a number of controversial issues such as the consequences of the conclusion of a fixedterm contract in situations other than those provided for by law, the fate of the contract in the
absence of express terms provided for by law, the issue of termination of the contract prior to
expiration term etc.
Key words: employer, employee, term, probationary period, nullity
Contractul individual de muncă pe durată determinată este un contract care dă naștere unui
raport juridic de muncă pe termen limitat, în condițiile expres prevăzute de lege. Acest contract
reprezintă o excepție de la regula prevăzută de art. 12 alin. 1 din Codul muncii, și anume încheierea
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contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, regulă prin care se asigură stabilitatea
în muncă și, bineînţeles, protecția salariaților în raport cu autoritatea angajatorului.
Art. 83 din Codul muncii prevede situațiile de excepție în care contractul individual de
muncă se poate încheia pe durată determinată: a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării
contractului său de muncă, cu excepția situației în care acel salariat participă la grevă; b) creșterea
și/sau modificarea temporară a structurii activității angajatorului1; c) desfășurarea unor activități
cu caracter sezonier2; d) în situația în care este încheiat în temeiul unor dispoziții legale emise cu
scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă3; e) angajarea unei
persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinește condițiile de pensionare pentru
limită de vârstă; f) ocuparea unei funcții eligibile în cadrul organizațiilor sindicale, patronale sau
al organizațiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului; g) angajarea pensionarilor care, în
condițiile legii, pot cumula pensia cu salariul4; h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale
ori pentru desfășurarea unor lucrări, proiecte sau programe.
Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate avea ca obiect sau ca efect
ocuparea unui post legat de activitatea normală sau permanentă a angajatorului5 decât în cazul
angajării pensionarilor sau a persoanelor care mai au cel mult 5 ani până la împlinirea vârstei
standard de pensionare.
În legătură cu angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării,
îndeplinește condițiile de pensionare pentru limită de vârstă, în literatura de specialitate 6 s-a
considerat că prevederile art 83 C. muncii ar constitui o încălcare a prevederilor art. 6 alin. 1 din
Directiva nr. 2000/78/CE referitoare la crearea unui cadru general în favoarea tratamentului egal
privind ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă, invocându-se, ca justificare, o Decizie a
Curții de Justiție din Luxemburg potrivit căreia ”o legislație care reține vârsta muncitorului ca unic
criteriu de aplicare a unui contract de muncă pe durată determinată, fără a se fi demonstrat că
fixarea unui prag de vârstă (…) este în mod obiectiv necesară pentru atingerea unui obiectiv de
inserție profesională (…) trebuie să fie considerată ca depășind cadrul potrivit și necesar pentru
atingerea scopului urmărit” 7 . Această opinie este împărtășită și de Curtea Constituțională a

Creșterea şi/sau modificarea temporară a structurii activității angajatorului poate interveni în condiții normale sau
excepționale, însă, în caz de conflict, angajatorul are obligația să dovedească caracterul real şi concret al acesteia. O
creștere excepțională poate surveni în trei categorii de situații: apariția unei activități ocazionale concrete, diferită de
activitatea normală, durabilă a angajatorului; apariția unei comenzi excepționale pentru export; necesitatea executării
unor lucrări urgente impuse de cerințe de securitate. A se vedea Ovidiu Macovei, Conținutul contractului individual
de muncă, p. 137-138.
2
Conform Curții franceze de Casație, noțiunea de ”muncă cu caracter sezonier” desemnează acele sarcini normale
care se repetă în fiecare an la date mai mult sau mai puțin fixe, față de succesiunea anotimpurilor sau față modul de
viață colectivă – Cass. 12 oct. 1999, nr. 354 P, RIS 11/99 nr. 1352, citat după Alexandru Țiclea, Reglementarea
contractului individual de muncă pe durată determinată conform proiectului Codului muncii, în Revista Română de
Dreptul muncii nr. 2/2002, p. 20.
3
Această ipoteză se referă cu precădere la persoane care au rămas fără loc de muncă în urma unor concedieri colective.
De regulă, aceste contracte vizează reinserția profesională şi se încheie pe durata perioadei de pregătire/perfecționare
profesională.
4
Este vorba despre pensionarii care, în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pot
cumula pensia cu salariul, respectiv: pensionarii pentru limită de vârstă, nevăzătorii, pensionarii de invaliditate gradul
III, precum şi copiii, pensionari de urmaș, încadrați în gradul III de invaliditate; copiii, pensionari de urmaș; soțul
supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut.
5
Véronique Roy, Droit du travail 2009 en 22 fiches, 13e édition, Dunod, Paris, 2009, p. 24.
6
Ovidiu Ținca, Comentarii referitoare la discriminarea pe criteriul vârstei în raporturile de muncă, în Dreptul nr.
8/2009, p. 73-80.
7
Hotărârea Curții de Justiție din Luxemburg din 22 noiembrie 2005, pronunțată în Cauza W. Mangold c. R. Helm,
referitoare la stabilirea unui criteriu de vârstă la încheierea contractelor de muncă, disponibilă la adresa
http://www.ier.ro/sites/default/files/traduceri/62004J0144.pdf.
1

88

IUSTITIA NR. 1/2018

României 8 . Într-o altă opinie, facilitarea încadrării în muncă a persoanelor aflate în pragul
pensionării pentru limită de vârstă este considerată a fi o măsură de discriminare pozitivă,
justificată de ”un obiectiv real, legitim și rezonabil”9 și, în consecință, permisă de lege.
Codul muncii nu prevede în mod expres consecințele încheierii unui contract pe perioadă
determinată în alte situații decât cele prevăzute expres de lege. În aceste cazuri sunt aplicabile
dispozițiile art. 57 din Codul muncii, care reglementează nulitatea contractului individual de
muncă. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată, încheiat contra legem este lovit
de nulitate absolută, dar parțială, fiind nulă doar clauza prin care se prevede încheierea contractului
pe durată determinată 10 . Efectul constă în înlocuirea de drept a clauzei care statuează durata
determinată a contractului cu o clauză care instituie regula în materia încheierii contractelor
individuale de muncă, și anume durata lor nedeterminată11. Din aceleași rațiuni, orice clauză prin
care se stabilește durata nedeterminată a contractului individual de muncă încheiat într-unul dintre
cazurile prevăzute expres de art. 83, pentru care nu se poate încheia decât un contract pe durată
determinată, este nulă12.
Contractul individual de muncă pe perioadă determinată se poate încheia numai în formă
scrisă, condiție ad validitatem, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie (art. 82 alin.
2 C. muncii), în caz contrar prezumându-se că a fost încheiat pe o durată nedeterminată13. De
regulă, durata contractului se stabilește prin indicarea unui termen cert, respectiv prin indicarea
momentului inițial și momentului final al contractului; prin excepție, termenul poate fi incert, cu
condiția stabilirii evenimentului care va pune capăt contractului14 - de exemplu, în cazul înlocuirii
titularului postului aflat în concediu pentru incapacitate temporară de muncă sau a înlocuirii celor
al căror contract individual de muncă este suspendat din alte motive, tot pentru un timp
nedeterminat, situație în care se impune însă precizarea numelui salariatului înlocuit, precum și a
locului de muncă ocupat temporar15. În doctrină s-a admis și posibilitatea încheierii unui contract
pe durată determinată pentru ocuparea unui post până ce un alt salariat nou angajat va putea să își
înceapă efectiv activitatea, de exemplu până la mutarea acestuia din urmă în localitate16 ori până
la încetarea unei împrejurări care l-a împiedicat să pună în practică respectivul contract (spre
exemplu, dacă a survenit o incapacitate temporară de muncă). Precizarea expresă a duratei și
determinarea momentului inițial și final al acesteia sau a evenimentului care va pune capăt
contractului este o condiție de validitate a acestui tip de contract, pentru că în lipsa unei astfel de
mențiuni nu se poate vorbi decât de existența unui contract pe durată nedeterminată (regula).
Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus
8

Decizia Curții Constituționale nr. 513 din 20 iunie 2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor
art.161 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 598 din 11 iulie 2006.
9
Radu Răzvan Popescu, Dreptul muncii. Curs universitar, ediția a III-a revăzută şi adăugită, Universul Juridic,
Bucureşti, 2013, p. 171.
10
În acest caz, chiar dacă se menționează expres că respectivul contract se încheie pe durată determinată, în lipsa
existenței unuia dintre cazurile prevăzute expres de lege, clauza privind durata determinată nu poate produce efecte,
fiind lovită de nulitate. A se vedea Alexandru Țiclea, Andrei Popescu, Constantin Tufan, Marioara Țichindelean,
Ovidiu Ținca, Dreptul muncii, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004, p. 382; Alexandru Țiclea (coord.), Codul muncii –
adnotat şi comentat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004, p. 304-305.
11
Ion Traian Ştefănescu, Şerban Beligrădeanu, Prezentare de ansamblu şi observații critice asupra noului Cod al
muncii, în Revista Dreptul nr. 4/2003, p. 48.
12
Vasile Val Popa, Dreptul muncii, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, p. 71.
13
A se vedea Alexandru Țiclea, art. cit în loc. cit., p. 21-22.
14
Ion Traian Ştefănescu, Şerban Beligrădeanu, art. cit. în loc. cit., p. 47; Vasile Val Popa, op. cit., p. 70; Ovidiu
Macovei, op. cit., p. 143; Nicolae Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Editura Rosetti,
Bucureşti, 2003, p. 12.
15
Ovidiu Ținca, Unele caracteristici ale contractului individual de muncă pe durată determinată, în Revista de drept
comercial nr. 6/2004, p. 119.
16
Ion Traian Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003, p. 592-593.
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unei perioade de probă care nu va depăși (art. 85 C. muncii): a) 5 zile lucrătoare - pentru o durată
a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni; b) 15 zile lucrătoare - pentru o durată a
contractului individual de muncă cuprinsă între 3 luni și 6 luni; c) 30 de zile lucrătoare - pentru o
durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni; d) 45 de zile lucrătoare - în cazul
salariaților încadrați în funcții de conducere, pentru o durată a contractului individual de muncă
mai mare de 6 luni17.
Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi încheiat pentru o perioadă
de cel mult 36 de luni. În cazul în care contractul pe durată determinată s-a încheiat pentru a înlocui
un salariat al cărui contract de muncă este suspendat, durata contractului poate depăși, prin
excepție, durata maximă stabilită de lege, încetarea contractului urmând să se producă la data
încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului salariatului titular18.
Între aceleași părți se pot încheia cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată
determinată succesive (art. 82 alin. 4 C. muncii). Contractele individuale de muncă pe durată
determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată
determinată, anterior, sunt considerate contracte succesive și nu pot avea o durată mai mare de 12
luni fiecare. Prin urmare, la încetarea celui de-al treilea contract individual de muncă pe durată
determinată succesiv și/sau la încetarea contractului de muncă al salariatului titular, pentru postul
respectiv va fi încheiat un contract de muncă pe durată nedeterminată, angajatorul putând opta
între a angaja o altă persoană sau a recurge la același salariat: ”(…) nu instituie în sarcina
angajatorului obligația ca, pe postul ocupat prin trei contracte individuale de muncă succesive de
un salariat, să angajeze cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată același salariat.
Raporturile de muncă dintre părți au încetat de drept la expirarea perioadei pentru care a fost
încheiat cel de-al treilea contract individual de muncă încheiat pe durată determinată, iar ocuparea
aceluiași post, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, se face cu respectarea
dispozițiilor Codului muncii, orice persoană având vocație la ocuparea acelui post și neexistând
un drept de preferință pentru o persoană anume, fie chiar și aceea care a ocupat postul pe durată
determinată (s.n.)”19. Din interpretarea dispozițiilor art. 84 alin. 1 cu cele ale art. 82 alin. 4 și 5 C.
muncii rezultă că, prin încheierea a trei contracte succesive între aceleași părți se poate acoperi o
perioadă de maxim 60 de luni20 (durata maximă a primului contract este de 36 de luni, în timp ce
durata maximă a celui de-al doilea și a celui de-al treilea contract succesiv este de 12 luni fiecare).
Contractul individual de muncă pe perioadă determinată poate fi prelungit și după expirarea
termenului inițial, cu acordul scris al părților, pentru perioada realizării unui proiect, program sau
a unei lucrări21. Din interpretarea art. 82 și 84 din Codul muncii rezultă că prelungirea contractului
individual de muncă pe perioadă determinată este posibilă, peste durata inițială precizată la
încheierea lui, cu condiția existenței acordului scris al părților contractante22. Precizăm că, spre
În legătură cu acest aspect, remarcăm o lipsă de coerență legislativă între dispozițiile art. 31 C. muncii, care stabilesc
durata perioadei de probă pentru contractul pe durată nedeterminată în zile calendaristice, şi prevederile art. 85 C.
muncii, care stabilesc durata perioadei de probă pentru contractul pe durată determinată în zile lucrătoare.
18
Alexandru Țiclea (coord.), Codul muncii – adnotat şi comentat, p. 305.
19
A se vedea Curtea de Apel Craiova - Secția Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 4406/29.06.2009,
nepublicată.
20
Ion Traian Ştefănescu, Principalele aspecte teoretice şi practice rezultate din cuprinsul Legii nr. 40/2011 pentru
modificarea şi completarea Codului muncii (I), în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 3/2011, p. 20.
21
Art. 82 alin. 3 din Codul muncii.
22
În literatura de specialitate s-a emis opinia conform căreia, pentru a fi legală, prelungirea contractului individual de
muncă trebuie să îndeplinească trei condiții cumulative: să nu depășească limita maximă de 36 de luni prevăzută de
art. 84 alin.1 C. muncii, să existe acordul scris al părților contractante şi prelungirea să nu aibă loc de mai mult de
două ori (a se vedea Magda Volonciu, în Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminița Dima, Oana Cazan, Codul
muncii. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-107, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 428; Romulus Gidro,
Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 169). În ceea ce priveşte cea de-a treia
condiție, considerăm că nu poate fi reținută întrucât sunt aplicabile dispozițiile art. 82 alin. 4 şi 5 C. muncii conform
17
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deosebire de cazul anterior, unde era vorba despre trei contracte pe durată determinată succesive,
dar diferite, prelungirea vizează unul și același contract, însă, în lipsa unei prevederi exprese a legii
în sensul că atât durata contractului inițială, cât și prelungirea, trebuie să se încadreze într-un
anumit termen, considerăm că durata prelungirii se stabilește tot prin voința părților, putând opera
pentru încă maxim 36 de luni (ajungându-se astfel la o perioadă de maxim 36 luni + 36 de luni =
72 luni maxim) sau pentru încă maxim 12 luni (durata maximă a unui contract succesiv)23. Pentru
a evita apariția unor situații controversate în practica relațiilor de muncă, de lege ferenda propunem
modificarea art. 82 alin. 3 astfel: ”Contractul individual de muncă pe perioadă determinată poate
fi prelungit și după expirarea termenului inițial, cu acordul scris al părților, pentru perioada
realizării unui proiect, program sau a unei lucrări sau pentru o durată determinată, care nu poate
depăși 12 luni”. În situația în care contractul individual de muncă pe perioadă determinată include
o clauză în care se prevede prelungirea acestuia, ”angajatorul nu va fi ținut de prelungire, în cazul
în care nu mai subzistă motivul care a determinat încheierea contractului pe durată determinată”24.
Angajatorii au obligația de a informa salariații angajați cu contract de muncă pe durată
determinată despre posturile vacante sau care vor deveni vacante în unitate, corespunzătoare
pregătirii lor profesionale, și de a le asigura accesul la aceste posturi în condiții egale cu salariații
angajați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată 25. Această informare se face
printr-un anunț afișat la sediul angajatorului, o copie a acestui anunț fiind transmisă sindicatului
sau reprezentanților salariaților. Obligația angajatorului constă în a asigura posibilitatea fiecărui
salariat cu contract de muncă pe durată determinată de a participa la concursul pentru ocuparea
unui post vacant pe durată nedeterminată, în condiții de deplină egalitate cu alți candidați din
interiorul sau exteriorul unității, fără a avea însă îndatorirea de a-l trece într-un loc de muncă ce
implică încheierea unui contract pe durată nedeterminată 26. În ipoteza în care salariatul având
contract pe durată determinată este declarat câștigătorul concursului/examenului, postul vacant va
fi ocupat urmând fie să se încheie un nou contract individual de muncă pe durată nedeterminată
(cel pe durată determinată încetând prin acordul părților ori prin demisie), fie să se modifice
contractul existent printr-un act adițional în care să se consemneze locul muncii, felul muncii,
durata contractului și/sau salariul corespunzător noului post27.
Referitor la condițiile de angajare și de muncă, salariații cu contract individual de muncă
pe perioadă determinată nu vor fi tratați mai puțin favorabil decât salariații permanenți comparabili
(cei care sunt angajați pe durată nedeterminată și care desfășoară aceeași activitate sau una similară
în aceeași unitate, avându-se în vedere calificarea/aptitudinile profesionale), numai pe motivul
duratei contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor în care tratamentul diferit este
justificat din motive obiective. Atunci când nu există un salariat cu contract individual de muncă
încheiat pe durată nedeterminată comparabil în aceeași unitate, se au în vedere dispozițiile din
contractual colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, reglementările legale în domeniu.
Contractul individual de muncă pe durată determinată încetează de drept la expirarea
termenului (art. 56 alin. 1 lit. i) C. muncii). Contractul individual de muncă pe durată determinată
cărora între aceleași părți se pot încheia cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată succesive,
respectiv acele contracte încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată,
anterior, şi care nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.
23
Precizăm că, potrivit dispozițiilor art. 80 alin. 3 Codul muncii, în forma inițială adoptată în anul 2003, contractul
individual de muncă pe perioadă determinată putea fi prelungit şi după expirarea termenului inițial, cu acordul scris
al părților, dar numai înăuntrul termenului prevăzut de art. 82 (18 luni), respectiv 24 luni conform prevederilor art. 82
alin. 1, aşa cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 65/2005, şi de cel mult două ori consecutiv.
24
Ovidiu Ținca, art. cit în loc. cit., p. 125.
25
Art. 86 alin. 1 din Codul muncii constituie o expresie a obligației generale de informare a salariaților, care revine
angajatorului potrivit art. 40 alin. 2 lit. a).
26
Alexandru Țiclea, Tratat de dreptul muncii. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția a VI-a revizuită şi adăugită,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 435; Romulus Gidro, op. cit., p. 169-170.
27
Magda Volonciu, op. cit., p. 467.
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poate înceta înainte de expirarea termenului prin orice alt mod de încetare a contractului individual
pe durată nedeterminată28 – încetare de drept, concediere, demisie, precum și prin acordul părților.
În doctrina franceză, încetarea contractului pe durată determinată înainte de expirarea termenului
este acceptată numai prin acordul părților, în cazul concedierii pentru o abatere disciplinară gravă
sau în caz de forță majoră, rezilierea anticipată a contractului de către salariat sau angajator dând
celeilalte părți dreptul la daune-interese 29 . De asemenea, specialiștii în dreptul muncii din
Republica Moldova consideră că ”persoana care semnează un contract de muncă pe termen (…)
se dezice de la dreptul la demisie”30. O asemenea opinie nu poate fi susținută deoarece, pe de o
parte, s-ar încuraja abuzurile angajatorilor care ar profita de imposibilitatea salariaților de a-și da
demisia în scopul încălcării drepturilor acestora (de exemplu, la salariu, la compensarea sau plata
orelor suplimentare, la concediu de odihnă etc.), iar, pe de altă parte, s-ar încălca art. 38 C. muncii
care prevede: ”Salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice
tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute prin lege salariaților sau
limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate”. Demisia este un drept al salariatului de a pune
capăt contractului de muncă, recunoscut de art. 81 C. Muncii în următorii termeni: ”Prin demisie
se înțelege actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică
angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz”
(alin. 1). Prin urmare, luând în considerare faptul că legea nu face distincție între salariații cu
contract pe durată determinată și cei cu contract pe durată nedeterminată, nici noi nu putem accepta
această diferențiere de tratament, refuzând salariaților angajați pe durată determinată dreptul de ași da demisia, cu atât mai mult cu cât art. 87 C. muncii le garantează un tratament egal cu salariații
permanenți comparabili. Mai mult decât atât, dacă angajatorul nu își îndeplinește îndatoririle
contractuale, salariatul cu contract pe durată determinată poate demisiona fără a respecta termenul
de preaviz în baza art. 81 alin. 8 C. muncii31.
Un alt aspect controversat privește posibilitatea menținerii contractului pe durată
determinată și după expirarea termenului acestuia, prin tacită reconducțiune, precum și
posibilitatea ”transformării” acestuia într-un contract pe durată nedeterminată. Astfel, dacă după
expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul, raportul juridic de muncă se derulează
în continuare prin prestarea muncii de către salariat fără ca angajatorul să se opună, se ridică
problema ”transformării” contractului de muncă pe durată determinată în contract încheiat pe
durată nedeterminată. Atâta timp cât legea nu instituie o prezumție legală în privința admiterii
acestei transformări, în doctrină32 se consideră că acest lucru este posibil numai în cazul în care
postul ocupat nu are caracter temporar sau sezonier și numai dacă a devenit vacant: spre exemplu,
în timpul executării contractului pe durată determinată încheiat pentru înlocuirea titularului,
contractul de muncă al acestuia încetează, iar salariatul angajat să îl substituie continuă să presteze
activitatea în condiții normale. În acest caz se consideră că transformarea contractului pe durată
determinată într-unul pe durată nedeterminată a intervenit prin acordul tacit al părților33. Dacă, la
expirarea termenului contractului individual de muncă pe durată determinată încheiat pentru o
activitate temporară sau sezonieră, nici una dintre părți nu solicită constatarea încetării lui și
raporturile de muncă continuă în fapt, contractul se consideră prelungit prin tacita reconducțiune,
Ion Traian Ştefănescu, op. cit., p. 604.
Veronique Roy, op. cit., p. 27; Jean Mouly, Droit du travail, 4e édition actualisée, Bréal, 2008, p. 186-187.
30
Boris Sosna, Eduard Gurin, Note de curs. Contractul colectiv şi individual al muncii (Ciclul I), Chişinău, 2013, p.
50, disponibil la adresa http://www.usem.md/uploads//files/Note_de_curs_drept_ciclul_1/022_-_Contractul_
individual_si_colectiv_de_munca.pdf.
31
Conform art. 81 alin. 8 din Codul muncii, salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte
obligațiile asumate prin contractul individual de muncă.
32
Cosmin Cernat, Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 261; Vlad Barbu,
Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Național, Bucureşti, 2003, p. 112; Vasile Val Popa, op. cit., p. 71.
33
A se vedea Curtea de Apel Iaşi - Secția Conflicte de Muncă, Decizia nr. 458/04.07.2006, nepublicată.
28
29
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însă tot pe durată determinată. În practica instanțelor judecătorești s-a subliniat că ”în situația în
care, după expirarea termenului contractual, părțile continuă să execute obligațiile asumate prin
contract, iar postul continuă să existe și este vacant, s-ar putea aprecia că a încetat
contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată și s-a încheiat tacit un nou contract.
Acordul tacit de voință al părților cu privire la reînnoirea contractului trebuie să fie neechivoc și
nu se poate prezuma pur și simplu (s.n.). În speță, postul pe care fusese angajată reclamanta nu era
vacant, iar refuzul angajatorului de a continua relațiile de muncă, deși exprimat la câteva zile de la
încetarea contractului, a fost explicit. Nu se poate susține că, prestând activitate timp de 4 zile
lucrătoare (…) reclamanta a încheiat cu angajatorul său un nou contract individual de muncă pe
durată nedeterminată sau că angajatorul și-a exprimat neechivoc acordul cu privire la continuarea
raportului de muncă”34.
Concluzionând, din analiza dispozițiilor legale care reglementează contractul individual de
muncă pe durată determinată rezultă că legiuitorul român a instituit o serie de garanții pentru
angajații pe durată determinată în vederea restabilirii echilibrului între părțile raportului juridic de
muncă și contracarării comportamentelor abuzive ale angajatorilor; rămân însă aspecte
controversate care necesită fie completarea, fie corelarea textelor de lege pentru a înlătura
dificultățile ivite în practică.

A se vedea Curtea de Apel Craiova - Secția Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 9577/4.11.2008,
nepublicată.
34
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Răspunderea civilă a administratorului persoană juridică

Drd. Pîrvu Mariana–Denisa
REZUMAT:
Subiectul sensibil al naturii juridice pe care o poate îmbracă răspunderea civilă a
administratorului, fie ea contractuală și/sau delictuală, a fost amplu dezbătut în literatura de
specialitate, conturându-se de-a lungul timpului opinii contradictorii. Dubla natură juridică a
raporturilor dintre societate și persoana administratorului: contractuală și legală, ne face să
achiesăm însă la ideea conturată recent în doctrină că răspunderea administratorului este una mixtă,
atât contractuală, cât și delictuală, în sensul că ea este o răspundere contractuală, mai ales față de
societate când rezultă încălcarea mandatului ori a dispozițiilor actului constitutiv sau ale legii
referitoare la mandatul administratorilor și delictuală când se referă la încălcarea altor dispoziții
imperative ale legii (mai ales față de terți).
Răspunderea civilă însoțește administrarea unei societăți, având nu numai o funcție
punitivă față de neregulile comise în cursul gestiunii, dar și o funcție preventivă față de îndeplinirea
acestor nereguli.
Expunerea administratorului persoană juridică riscului de a despăgubi societatea pentru
daunele cauzate de neregulile de administrare/gestiune este menită, cel puțin pe plan teoretic, să
încurajeze pe acesta la menținerea unei conduite corecte și conforme cu comportamentul cerut
pentru îndeplinirea sarcinii menționate.
ABSTRACT:
The sensitive subject of the legal nature that can be taken by the civil liability of the
administrator, either by contract and/or in tort, was largely debated in the specialty literature, with
contradictory opinions being outlined over time. The double legal nature of the relations between
the company and the person of the administrator: contractual and legal, makes us adhere to the
recently shaped idea in the doctrine according to which the administrator has a mixed liability, both
contractual and in tort, in the sense that it is contractual liability, especially toward the company
when there is a violation of the mandate or of the provisions of the Articles of Incorporation or of
the law regarding the administrators' mandate and in tort liability when referring to the violation of
other mandatory provisions of the law (particularly towards third parties).
Civil liability shall accompany the management of a company, having not only a punitive
function towards the irregularities performed during the management, but also a preventive
function towards the performance of these irregularities.
The exposure of the legal person administrator to the risk of indemnifying the company for
the damage caused by the irregularities in the administration/management is intended, at least in
theory, to encourage it to maintain a correct conduct in line with the behaviour required for the
performance of the task referred to.
Key words: administrator, civil liability, legal person, company, conditions.
Ne-am propus să analizăm conceptul răspunderii civile, cu privire specială asupra efectelor
acestei instituții în materia societăților.
Răspunderea civilă, ca formă a răspunderii juridice operează și în materia societăților,
aceasta fiind „o componentă esențială a oricărei forme de organizare socială”, un fapt social ce se
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„rezumă la reacția organizată, instituționalizată pe care o declanșează o faptă socotită
condamnabilă.”1
În calitatea sa de subiect de drept distinct de persoana asociaților care au constituit-o
societatea participă la circuitul civil în nume propriu, răspunzând juridic pentru actele sale. Aceasta
exercită drepturi și își asumă obligații față de asociați și față de terți, suportând consecințele
prevăzute de lege în cazul săvârșirii unui fapt ilicit/licit de către persoanele fizice și/sau juridice
care fac parte din organele de conducere ale acesteia.
Instituirea răspunderii societății pentru faptele ilicite săvârșite de organele acesteia nu
trebuie înțeleasă însă ca o formă de exceptare de la răspundere a persoanei sau persoanelor care
intră în componența organelor respective. Dimpotrivă, faptele ilicite săvârșite de persoana care are
calitate de organ al societății determină răspunderea personală a celui care le-a săvârșit, atât față
de societate, cât și față de terți.
În acest sens a se vedea dispozițiile art. 1915 alin. (1) Cod civil potrivit cărora
“Administratorii răspund personal față de societate pentru prejudiciile aduse prin încălcarea
legii, a mandatului primit sau din culpă în administrarea societății.”
Administratorul societății este definit în literatura de specialitate ca fiind “persoana fizică
sau persoana juridică prin reprezentantul său permanent, asociată sau din afara societății, care în
baza împuternicirii rezultate din mandatul încredințat și din normele specifice ale legii privind
societățile, transpune în practică voința societății prin exercitarea oricăror operațiuni cerute pentru
aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate și a voinței sociale cu excepția restricțiilor
menţionate de lege sau în actul constitutiv.”2
Administratorul, principalul organ de conducere al societății 3 , învestit cu o sarcină de
gestiune și, în special, cu atribuții de administrare este în mod sigur pasibil de o acțiune socială de
răspundere acesta putând, singur sau în solidar cu alți administratori, să fie chemat să suporte
daunele societății administrate.
Dispozițiile legale referitoare la răspunderea administratorului se aplică atât în cazul
administratorului persoană fizică, cât și în cazul administratorului persoană juridică.
În conformitate cu dispozițiile art. 15313 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 31/1990 privind
societățile, prin actul de numire, persoana juridică – administrator are obligația de a-și desemna
un reprezentant permanent, persoană fizică. În privința acestuia din urmă, legea prevede expres că
el este supus acelorași condiții ca și un administrator sau membru al consiliului de supraveghere,
persoană fizică, care acționează în nume propriu.
Reprezentantul permanent are o răspundere solidară cu persoana juridică ce l-a numit și
poate fi înlocuit oricând de aceasta, care are obligația de a numi, în același timp, un înlocuitor. Cel
înlocuit, neexercitând un mandat în nume propriu, nu pot avea dreptul la daune-interese față de
societate, în caz de înlocuire fără justă cauză, dar pot exercita un asemenea drept față de persoana
juridică al cărei reprezentant permanent a fost în consiliul de administrație sau de supraveghere.4
În cazul administratorului persoană juridică, vom distinge așadar între răspunderea directă
față de societatea pe care o administrează, aceasta decurgând din neexecutarea obligațiilor rezultate
din contractul de administrare și o răspundere de regres față de reprezentantul său permanent
N. Popa, M.-C. Eremia, S. Cristea, “Teoria generală a dreptului”, ediția a II-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p.
288.
2
A se vedea E. Munteanu, “Regimul juridic la administratorilor societăților comerciale pe acțiuni”, Ed. All Beck,
București, 2000, p. 37.
3
În literatura de specialitate administratorul este considerat a fi organul operativ principal și permanent al societății,
precum și cel mai dinamic organ al acesteia. A se vedea în acest sens Corneliu Bîrsan, Vasile Dobrinoiu, Alexandu
Țiclea, Mircea Toma, „Societățile comerciale. Organizarea, funcționarea, răspunderea”, Ed. Casa de Editură și Presă
„Șansa” S.R.L., București, 1993, p. 257.
4
A se vedea Ioan Schiau, Titus. Prescure, “Legea societăților comerciale nr. 31/1990. Analize și comentarii pe
articole”, Ed. Hamangiu, București, 2009, p. 235; www.idrept.ro.
1
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persoană fizică. În acest caz răspunderea reprezentantului administratorului persoană juridică nu
exonerează de răspundere administratorul persoană juridică și nici nu-i micșorează răspunderea
solidară.
Calitatea de administrator al unei societăți implică numeroase consecințe sub aspectul
asumării răspunderii juridice. În virtutea atribuțiilor și puterilor oferite de asociați, fie prin actul
constitutiv, fie în baza hotărârii adunării generale a asociaților, administratorul unei societăți își
asumă multiple obligații a căror nerespectare poate avea consecințe grave pentru patrimoniul său
sau chiar, în cazuri excepționale, pentru libertatea sa.5
De aici și dorința firească de a cunoaște care sunt consecințele pe care le va suporta
persoana juridică în calitatea sa de administrator al societății atunci când acesteia îi este imputabilă
o încălcare a uneia sau mai multor obligații/atribuții în administrarea societății sau când aceasta a
avut o conduită care nu este conformă cu modelul comportamental cerut pentru îndeplinirea
sarcinii de administrare/gestiune a societății.
Actele și faptele juridice săvârșite în exercitarea atribuțiilor sale pot antrena în sarcina
administratorului, distinct de societate, diferite forme de răspundere juridică (civilă, penală,
contravențională).
ISTORIC:
De-a lungul timpului, răspunderea juridică a administratorului a cunoscut diferite forme de
reglementare, de la o epocă la altă și de la o țară la alta 6 . Inițial, aceasta a avut natura unei
răspunderi contractuale, ca mai apoi, odată cu apariția și extinderea societăților pe acțiuni aceasta
să capete o dimensiune legală, ca răspundere față de stat. Cu titlu exemplificativ amintim situația
societăților de armatori olandeze, constituite în secolul XVII pentru exploatarea Indiilor Olandeze
în care numirea administratorului se făcea de către Guvern. Administratorii depuneau jurământ
față de Principe și conduceau societatea sub controlul direct al Guvernului, în afara oricărei
influențe din partea asociaților, răspunderea lor fiind o răspundere legală în fața Guvernului. O
situație similară o întâlnim și în Anglia, în secolele XVI – XVIII, unde societățile anonime au fost
constituite prin chartere regale care desemnau administratorii și stabileau regulile de conducere și
răspundere, administratorii răspunzând în fața suveranului care le-a dat dreptul de funcționare.
La noi, legislația română privitoare la răspunderea administratorului a înregistrat evoluții
asemănătoare celor europene. Principalele reglementări în domeniu sunt cuprinse în Codul civil
de la 1864, în Codul Comercial Român din 1887, în Codul Penal, precum și în alte legi speciale7.
Cea mai importantă dintre acestea este Legea nr. 31/1990 privind societățile care stabilește
principalele atribuții ale administratorului, natura, formele și regimul juridic al răspunderii
acestuia, totodată încriminând o serie de fapte ca infracțiuni și contravenții.
REGLEMENTARE L31/1990:
Potrivit dispozițiilor art. 72 din Legea nr. 31/1990 din Legea nr. 31/1990 privind societățile,
care prevăd că „Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile
referitoare la mandat și de cele special prevăzute în această lege, răspunderea administratorului

Gh. Piperea, „Obligațiile și răspunderea administratorilor societăților comerciale. Noțiuni elementare”, Ed. All
Beck, București, 1998, p. 147 - „Dacă actele de gestiune inspirate și corecte ale administratorilor pot aduce beneficii
și prosperitate societății, în aceeași măsură, actele de gestiune greșită, imprudența, faptele ilicite ale
administratorului săvârșite în exercitarea mandatului său pot păgubi sau ruina atât societatea, cât și pe asociați sau
persoanele străine de societate.”
6
Pentru mai multe detalii a se vedea V. V. Dimion, „Despre responsabilitatea administratorilor în societățile
anonime”, Tipografia Universul, București, 1943, p. 145 și urm.
7
A se vedea Legea nr. 31/1990, Legea nr. 26/1990, Legea nr. 33/1991, Legea nr. 47/1991 etc.
5
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este privită ca o răspundere față de societate determinată de regulile mandatului.8
În realitate, raporturile dintre administrator și societate sunt reglementate atât de regulile
mandatului, cât și de cele prevăzute în Legea nr. 31/1990, fapt ce face ca răspunderea
administratorului față de societate să aibă o dublă natură juridică: contractuală și legală.
În acest sens sunt și prevederile art. 73 alin. 1din Legea nr. 31/1990 care stabilesc că:
“Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru: d) exacta îndeplinire a
hotărârilor adunării generale; e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv
le impun.”9
NATURA RĂSPUNDERII:
În doctrină10 și practica judiciară11, s-a conturat și ideea că răspunderea administratorului
este de fapt o răspundere mixtă: contractuală și delictuală, având în vedere faptul că raporturile
dintre societate și administrator au o dublă natură: contractuală și legală. Această concepție este
îmbrățișată și de doctrina franceză 12 care consideră că răspunderea administratorilor este una
contractuală în raporturile cu societatea și asociații, când rezultă încălcarea mandatului ori a
dispozițiilor actului constitutiv sau ale legii referitoare la mandatul administratorilor și delictuală
în raporturile cu terții când se referă la încălcarea altor dispoziții imperative ale legii.13
Referitor la natura juridică a răspunderii administratorului conchidem la ideea că
răspunderea civilă a administratorului este o răspundere contractuală (mai ales față de societate)
în ipoteza în care administratorul răspunde pentru nerespectarea obligațiilor ce i-au revenit în baza
contractului de mandat încredințat, ori pentru nerespectarea dispozițiilor actului constitutiv sau al
legii referitoare la mandatul încredințat și o răspundere delictuală (mai ales față de terți) atunci
când aceasta rezultă din încălcarea altor dispoziții imperative ale legii.
Răspunderea civilă a administratorului față de societate poate fi o răspundere directă,
pentru fapta proprie ori o răspundere în regres când societatea a suportat prejudiciul produs de
administrator și urmează a se îndrepta cu o acțiune în regres împotriva administratorului.
Problema naturii juridice a raporturilor dintre administrator și societate 14 are implicații
St. D. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, "Legea societăților comerciale. Comentarii pe articole, Ediția
4", Ed. C.H.Beck, București, 2009, p. 278.
9
St. D. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, "Legea societăților comerciale. Comentarii pe articole, Ediția
4", Ed. C.H.Beck, București, 2009, p. 281.
10
A se vedea Vasile Simion, „Despre responsabilitatea administratorilor în societățile anonime”, Tipografia
Universul, p. 1943, p. 24.
11
ÎCCJ, secția comercială, Decizia nr. 2656/2009 pronunțată în Dosarul nr. 9516/62/2007, publicată pe
http://legeaz.net/spete-drept-comercial-iccj-2009/decizia-2656-2009 - potrivit căreia „Cu alte cuvinte, raporturile de
mandat care guvernează relația dintre administratori și societate, diferă de regulile mandatului de drept comun, legea
societăților comerciale impunând o reglementare mai amănunțită a acestui tip de mandat prin norme de ordine
publică, în scopul securității raporturilor juridice de natură comercială și nu în ultimul rând al protecției terților.”
12
Pentru mai multe detalii a se vedea Jaquea Mestre, Gilles Flores, „Lamy societes commerciales – Droits de societe”,
Paris, 1987, p. 690-691.
13
A se vedea Gh. Piperea, „Obligațiile și răspunderea administratorilor societăților comerciale. Noțiuni elementare”,
Ed. All Beck, București, 1998, p. 155. Și jurisprudența națională este în acest sens - Curtea de Apel București, secția
a VI-a comercială, Decizia nr. 839 R din 27 mai 2009, publicată pe jurisprudenta.org, prin care s-a reținut că: „Natura
juridică a răspunderii administratorului societății debitoare aflată în insolvență față de creditorii acesteia nu este
una contractuală, întemeiată pe mandat, care ar fi aplicabilă doar în raport cu societatea însăşi al cărei mandatar
este administratorul, nu şi în raport cu creditorii sociali, terți față de contractul de mandat, față de aceştia din urmă
răspunderea găsindu-şi temeiul în dispozițiile de drept comun privind răspunderea civilă delictuală, ale cărei
elemente nu sunt, de altfel, întrunite în speță.”
14
Natura juridică a răspunderii administratorului societății este o temă amplu dezbătută în literatura de specialitate.
În ceea ce privește evoluția concepțiilor privind această problemă a se vedea pe larg: Cl. Roșu, "Natura juridică a
raporturilor dintre administratorii societății comerciale", în R.D.C. nr. 4/2001, p. 80 și urm.; E. Munteanu, "Unele
aspecte privind statutul juridic al administratorilor societăților comerciale", în R.D.C. nr. 4/1997, p.76-78; Gh.
Piperea, "Obligațiile și răspunderea administratorilor societăților comerciale. Noțiuni elementare", Ed. All Beck,
8
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majore în dreptul societar și sub aspectul determinării condițiilor necesare a antrena răspunderea
administratorului.
CONDIȚIILE RĂSPUNDERII:
Dubla natură a răspunderii civile presupune practic întrunirea unor condiții generale
comune celor două forme de răspundere. Aceste condiții sunt:
1. existența unei legături contractuale între persoana responsabilă (administrator) și
persoana prejudiciată (societate sau terți)
La rândul ei această condiție esențială pentru atragerea răspunderii administratorului
presupune întrunirea cumulativă a următoarelor cerințe:
› legătura trebuie să rezide dintr-un contract de mandat specific administratorului
societății
În acest sens sunt dispozițiile art. 72 din Legea nr. 31/1990 privind societățile potrivit
cărora „Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare
la mandat și de cele special prevăzute în această lege.” Administratorul răspunde așadar față de
societate pentru nerespectarea obligațiilor ce i-au revenit în baza contractului de mandat
încredințat, obligații stabilite fie prin actul constitutiv ori hotărârea adunării generale, fie prin lege.
Important de reținut sub acest aspect este faptul că legiuitorul a prezumat existența acestei
legături și în cazul administratorului de fapt, care fără să fi primit un mandat în acest sens din
partea societății se comportă ca un adevărat administrator efectuând acte de conservare, folosință
sau dispoziție asupra bunurilor sociale. Potrivit prevederilor art. 71 alin. (3) din Legea nr. 31/1990
privind societățile, administratorul social de fapt răspunde ca și administratorul de drept,
răspunderea acestora fiind una solidară. Această prezumție având un însă un caracter relativ va
putea fi răsturnată prin proba contrarie de către administrator.
› contractul de mandat să fie unul valabil, respectând toate condițiile de fond și de formă
cerute de lege
Pentru antrenarea răspunderii administratorului este necesar ca contract de mandat să
respecte toate condițiile prevăzute de lege pentru valabilitatea acestuia, neîndeplinirea acestor
condiții fiind sancționată după caz cu nulitatea, anularea sau revocarea contractului. În cazul
nulității și al anulării contractului, dat fiind efectul retroactiv al acestor sancțiuni, administratorul
vinovat de pagubele produse societății sau terților va răspunde delictual, iar în ipoteza apariției
unei cauze de revocare a unui administrator, revocarea va produce efecte numai pentru viitor, de
la data apariției acestei cauze, administratorul urmând a răspunde contractual pentru faptele sale
săvârșite până la data revocării și delictual după această dată.15
› contractul de mandat trebuie să prevadă conduita la care este ținut administratorul, care
sunt drepturile și obligațiile acestuia
Cu privire la această cerință menționăm faptul că conduita administratorul nu trebuie să se
limitează doar la ceea ce este expres prevăzut în contractul de mandat, ci făcând trimitere la
dispozițiile art. 1272 Cod civil potrivit cărora “Contractul valabil încheiat obligă nu numai la ceea
ce este expres stipulat, dar și la toate urmările pe care practicile statornicite între părți, uzanțele,
legea sau echitatea le dau contractului, după natura lui”, prevederile contractuale respective se
vor completata cu obligațiile imperative și supletive ale legii, cu principiul echității și buneicredințe.
București, 1998, p. 152; I.L.Georgescu, “Drept comercial român, vol. II”, Ed. C.H.Beck, București, 2002, p. 490493; Fl. A Baias, S. David, „Răspunderea civilă a administratorului societății comerciale”, în Dreptul nr. 8/1992, p.
15-17; St. D. Cărpenaru, "Administrarea societăților comerciale în reglementarea Legii nr. 31/1990", în R.D.C. nr.
2/1993, p. 30 și urm. "
15
Corneliu Bîrsan, Vasile Dobrinoiu, Alexandu Țiclea, Mircea Toma, „Societățile comerciale. Organizarea,
funcționarea, răspunderea”, Ed. Casa de Editură și Presă „Șansa” S.R.L., București, 1993, p. 263.

98

IUSTITIA NR. 1/2018

Aceasta este și opinia exprimată în literatura de specialitate, reținută și de casația franceză,
potrivit căreia: „examinând mandatul cu care sunt investiți administratorii unei societăți anonime,
se constată că alături de obligațiile ce le sunt impuse prin statut, administratorii sunt legați și de
obligațiile supletive ale legii și care au a se considera că se integrează în contractul de mandat
intervenit între societatea anonimă și administratorii săi“16.
Totodată, însuși Codul comercial român, în prezent abrogat, a consacrat această concepție
în art. 122 alin. (1) potrivit căruia: „Societatea anonimă se administrează de către unul sau mai
mulți mandatari temporari, revocabili, asociați sau nu” și art. 123 alin. (2) potrivit căruia: „Cu
toate acestea, ei răspund de executarea mandatului lor și de ceea ce decurge din obligațiile pe cari
legea le impune.” Aceste dispoziții reprezintă o transcriere aproape textuală a dispozițiilor Codului
comercial italian, ele regăsindu-se într-o formă aproape asemănătoare și în art. 36 din Decretul nr.
31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice (în prezent abrogat) 17 , potrivit
cărora: „Raporturile dintre persoana juridică și cei care alcătuiesc organele sale sunt supuse,
prin asemănare, regulilor mandatului, dacă nu s-a prevăzut altfel prin lege, actul de înființare ori
statut.”
Expunerea administratorului riscului de a despăgubi societatea pentru daunele cauzate de
neregulile de administrare/gestiune este menită, cel puțin pe plan teoretic, să încurajeze pe acesta
la menținerea unei conduite corecte și conforme cu comportamentul cerut pentru îndeplinirea
sarcinii menționate.
2. existența unei fapte ilicite constând în nerespectarea unei obligații contractuale sau
legale, prin care se aduce atingere unui drept subiectiv sau unui interesa al persoanei vătămate
Fapta ilicită reprezintă condiția obiectivă a răspunderii juridice și constă în faptă prin care,
încălcându-se normele dreptului obiectiv se aduce atingere dreptului subiectiv aparținând altor
persoane.
În materia societăților, fapta ilicită a administratorului se poate materializa în
neîndeplinirea (inacțiune omisivă) sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor (acțiune
comisivă) pe care legea, statutul și hotărârile adunării generale le impun în sarcina acestuia, fapte
ce au drept rezultat lezarea drepturilor subiective ale societății sau terților (prejudiciul).
Răspunderea directă a administratorului față de societate se angajează, de regulă, pentru
greșelile de gestiune și administrare, incompetența profesională, ineficiența, ori fraudare. De
obicei, aceasta este o răspundere contractuală ce decurge din neîndeplinirea unor criterii sau
standarde ori din pierderile suferite de societate în timpul exercițiului funcțiilor administratorului.
Răspunderea civilă directă poate fi însă și delictuală atunci când aceasta rezultă din anumite fapte
ilicite săvârșite de administrator în dauna societății prin încălcarea unor obligații stabilite în sarcina
lui prin lege cum ar fi: deturnarea interesului social, concurența neloială față de societate,
încălcarea obligației de fidelitate față de societate etc.18
3. existența prejudiciului
Prejudiciul reprezintă efectul negativ patrimonial sau nepatrimonial suferit de societate sau
terți ca urmare a faptei ilicite săvârșite de administrator, acesta putând rezulta din lezarea unui
drept sau a unui interes. La rândul său, pentru a putea fi reparat acesta trebuie să respecte toate
cerințele descrise în Codul civil, respectiv să fie cert, direct, personal și să nu fi fost reparat încă.
4. existența unui raport de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu
Cas. fr. Req, Dec. din 26 ian. 1910, comentată de H. și L. Mazeaud, apud V.V. Dimian, “Despre responsabilitatea
administratorilor în societățile anonime.”, Tipografia Universul, București, 1943, p. 16-17.
17
Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice, publicat în Buletinul Oficial 8/1954 a fost
abrogat odată cu intrarea în vigoare la data de 1 octombrie 2011 a noului Cod civil, potrivit art. 230 lit. n) din Legea
nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în M. Of. nr. 409/2011.
18
Pentru mai multe detalii a se vedea Orlando Vlăsceanu, Laura Spulbere “Drepturile, obligațiile și răspunderea
administratorilor societăților comerciale. Jurisdicție și practică judiciară”, Ed. Tribuna Economică, București, 2007,
p. 174-180.
16
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Pentru a fi angajată răspunderea administratorului societății nu este suficient să existe pur
și simplu o faptă ilicită și un prejudiciu suferit de societate sau o terță persoană, ci între faptă și
prejudiciu să existe un raport de cauzalitate, în sensul că săvârșirea faptei respective să aibă drept
efect prejudiciul creat.
Referitor la această condiție menționăm faptul că de-a lungul timpului practica judiciară a
demonstrat că probarea existentei unei legături cauzale între fapta și prejudiciu, în materia
societăților este o sarcină destul de grea, datorită multiplilor factori care au avut influență asupra
rezultatelor societății.
5. vinovăția administratorului ce a săvârșit fapta ilicită
Răspunderea civilă a administratorului presupune, pe lângă existența unui prejudiciu
produs printr-o faptă ilicită aflată în raport de cauzalitate și un element subiectiv, respectiv
vinovăția acestuia. Astfel cum am arătat mai-sus, vinovăția administratorului se manifestă prin
neexecutarea, executarea cu întârziere sau necorespunzătoare a obligațiilor născute în sarcina sa
din contract, statut sau lege.
În materia societăților răspunderea civilă a administratorului este o răspundere bazată pe
culpă. În cazul răspunderii contractuale legiuitorul a instituit o prezumție legală de vinovăție în
sarcina administratorului, prezumție ce va putea fi răsturnată de către administrator dacă va proba
fie vina societății, fie existența unui caz de forță majoră sau a unui caz fortuit. În schimb, în cazul
răspunderii delictuale culpa va trebui dovedită de către cel interesat.
În privința criteriilor de apreciere a vinovăției un rol important îl au dispozițiile Codului
civil potrivit cărora diligența ce trebuie să stea la baza îndeplinirii unei obligații este totdeauna
aceea a unui bun proprietar. Acest criteriu obiectiv presupune compararea activității
administratorului cu cea a unei persoane diligente care acționează cu grijă pentru apărarea
drepturilor și intereselor societății.
Și în materie de culpă există la nivel de practică judiciară o dificultate în probațiune, mai
ales atunci când ne aflăm în situația în care se impută administratorului o greșeală de gestiune, o
încălcare a obligațiilor de administrare cu grija unui gestionar diligent.
6. inexistența unei cauze de nerăspundere
Pentru atragerea răspunderii administratorului este necesar ca dincolo de îndeplinirea
cumulativă a condițiilor mai-sus menționate să nu existe vreun caz care să înlăture răspunderea
administratorului. În literatura de specialitate19 s-a apreciat ca înlăturarea răspunderii s-ar limita
doar la următoarele cazuri forța majoră, cazul fortuit, fapta celui prejudiciat, fapta unui terț, cauzele
de exonerare prevăzute de Legea nr. 31/1990.

A se vedea Orlando Vlăsceanu, Laura Spulbere “Drepturile, obligațiile și răspunderea administratorilor
societăților comerciale. Jurisdicție și practică judiciară”, Ed. Tribuna Economică, București, 2007, p. 188.
19
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PRACTICĂ JUDICIARĂ
Influența jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului
asupra jurisprudenței instanțelor naționale. Unele evoluții recente

Av. dr. Adriana-Florina Marta (Bălășoiu)
Baroul Dolj
Influența hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului asupra dreptului național este
remarcată prin intermediul reformelor legislative realizate ca urmare a unei hotărâri de
condamnare a statului parte la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. De asemenea, se mai
efectuează ca urmare a exigenței de armonizare a dreptului național cu dreptul convențional
jurisprudențial reprezentat de hotărârile pronunțate de instanța europeană.
Judecătorul național este abilitat să aplice direct Convenția și jurisprudența instanței de la
Strasbourg și cu atât mai mult Înalta Curte de Casație și Justiție sau Curtea Constituțională, atunci
când pronunță decizii în procedura recursului în interesul legii, pentru dezlegarea unor chestiuni
de drept sau cu ocazia soluționării excepțiilor de neconstituționalitate, sunt ținute de exigențele
impuse de Curtea Europeană. În general rolul judecătorului în uniformizarea jurisprudenței este
major. Există situații în care judecătorul are puterea de a aprecia că trebuie să treacă peste voința
legiuitorului național. Asemenea cazuri se regăsesc atunci când prin reglementarea adoptată
legiuitorul încalcă un drept fundamental recunoscut printr-un tratat, în special dreptul privind
accesul la justiție sau dreptul la un proces echitabil1.
Aceste competențe trebuie să fie exercitate cu ocazia soluționării litigiilor de către
judecătorii naționali și să nu reprezinte doar cazuri excepționale. Aplicarea normelor
convenționale se poate observa recent cu ocazia pronunțării deciziei nr. 369 din 30 mai 2017
referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „precum și în alte cereri evaluabile în
bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv” cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea
nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru
pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, decizie
publicată în Monitorul Oficial nr.582 din 20.07.2017.Ca urmare a acestei decizii urmează o
schimbare a practicii judiciare. În esență, invocarea excepției de neconstituționalitate a fost
întemeiată pe faptul că dispozițiile criticate creează o evidentă discriminare cu privire la
exercitarea căii de atac a recursului în materie civilă între justițiabilii care s-au adresat cu cereri în
justiție începând cu data de 1 ianuarie 2016 și cei care s-au adresat instanțelor în cazuri similare
anterior acestei date. Această ultimă categorie de justițiabili este lipsită de dreptul la calea de atac
a recursului în vederea apărării drepturilor, libertăților și intereselor lor legitime, deși art.21 alin.(2)
din Constituție interzice îngrădirea acestui drept prin lege. Discriminarea creată de dispozițiile de
Andrea-Anamaria Chiş, Gheorghe-Liviu Zidaru, „Rolul judecătorului în procesul civil”, Editura Universul Juridic,
București, 2015, p. 261.
1
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lege criticate nu se bazează pe nicio cauză obiectivă, ci este efectiv rezultatul hazardului ce ține de
timpul când cererea adresată justiției se înregistrează pe rolul instanțelor. Se mai arată că măsurile
pentru degrevarea instanțelor judecătorești instituite prin Legea nr.2/2013 nu pot constitui un
motiv obiectiv pentru discriminarea justițiabililor în condițiile în care Constituția garantează prin
dispozițiile art.124 alin.(2) că justiția este unică, imparțială și egală pentru toți. Or, unicitatea,
imparțialitatea și egalitatea dispar atunci când dreptul la exercitarea unei căi de atac depinde
exclusiv de data calendaristică în care a fost inițiat procesul civil sub imperiul acelorași norme de
procedură civilă, respectiv noul Codul de procedură civilă, care este o lege organică. De asemenea,
în motivarea excepției de neconstituționalitate într-un alt dosar s-a susținut că dispozițiile de lege
criticate, care interzic exercitarea recursului în anumite materii, condiționând exercitarea căii de
atac a recursului de valoarea pretențiilor în bani, creează o vădită discriminare, pe motiv de avere,
în ce privește accesul la justiție. Iar în sensul admiterii excepției de neconstituționalitate s-a invocat
jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene
referitoare la discriminarea persoanelor aflate în situații analoage (similare), fără ca acestea să se
bazeze pe o justificare rezonabilă și obiectivă.
Potrivit prevederilor art. XVIII alin.(2) din Legea nr.2/2013, „În procesele pornite începând
cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv nu sunt
supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a)—i) din Legea
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, în cele privind navigația civilă și
activitatea în porturi, conflictele de muncă și de asigurări sociale, în materie de expropriere, în
cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum și în alte cereri
evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv. De asemenea, în aceste procese nu
sunt supuse recursului hotărârile date de instanțele de apel în cazurile în care legea prevede că
hotărârile de primă instanță sunt supuse numai apelului.”
Prevederile art.483 alin.(2) din Codul de procedură civilă au următorul conținut: „Nu sunt
supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile prevăzute la art.94 pct.1 lit. a)—j), în cele
privind navigația civilă și activitatea în porturi, conflictele de muncă și de asigurări sociale, în
materie de expropriere, în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare,
precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 500.000 lei inclusiv. De asemenea,
nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanțele de apel în cazurile în care legea prevede că
hotărârile de primă instanță sunt supuse numai apelului”.
Curtea Constituțională constată că prevederile art.483 alin.(2) din Codul de procedură
civilă se aplică proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2019, or, în procesul în cadrul
căruia s-a invocat excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.483 alin.(2) din Codul de
procedură civilă, având în vedere că este început în anul 2013, se aplică dispozițiile art. XVIII
alin.(2) din Legea nr.2/2013. Din susținerile autorilor excepției de neconstituționalitate reiese că
aceștia critică numai teza referitoare la cererile evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000
lei inclusiv, astfel încât Curtea reține că obiect al excepției de neconstituționalitate îl constituie
sintagma „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”.
Prin raportare la art. 16 din Constituția României Curtea Constituțională a decis că situația
diferită în care se află cetățenii în funcție de reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus
regit actum nu poate fi privită ca o încălcare a dispozițiilor constituționale care consacră egalitatea
în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări, aspecte pe care le-a mai
analizat prin decizia nr.1.541 din 25 noiembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.30 din 13 ianuarie 2011.
În ceea ce privește invocarea art. 21 din Constituție, privind accesul liber la justiție, Curtea
Constituțională a arătat că acest principiu implică, prin natura sa, o reglementare din partea statului
și poate fi supus unor limitări, atât timp cât nu este atinsă substanța dreptului. În același sens s-a
pronunțat și Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudența sa, de exemplu, prin
Hotărârea din 26 ianuarie 2006, pronunțată în Cauza Lungoci împotriva României.
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Deși Curtea Constituțională a lăsat legiuitorului o largă marjă de apreciere în domeniul
admisibilității, al procedurii de judecată sau al configurării căilor extraordinare de atac, totuși, dată
fiind tendința jurisprudenței recente a Curții de a stabili și dezvolta exigențe constituționale sporite
în sensul asigurării unei protecții efective a drepturilor și libertăților fundamentale, integrate
conținutului normativ al art.16 alin.(1), art.21 alin.(3) sau art.129 din Constituție, prin raportare la
căile extraordinare de atac, prin decizia prezentă analizată instanța constituțională a decis să își
reconsidere jurisprudența. Analizând art. 94 din Codul de procedură civilă coroborat cu art. XVIII
alin. (2) din Legea nr. 2/2013, Curtea a ajuns la concluzia că o hotărâre judecătorească referitoare
la cereri evaluabile în bani pronunțată de judecătorie, în prima instanță, nu va putea fi supusă
recursului în nicio situație, iar o hotărâre judecătorească referitoare la cereri evaluabile în bani
pronunțată de tribunal, în prima instanță, nu va putea fi supusă recursului când valoarea cererii
este cuprinsă între 200.000 și 1.000.000 lei. Așadar, potrivit textului de lege criticat, recursul nu
numai că este o cale extraordinară de atac, dar devine și una de excepție, regula instituită de
dispozițiile de lege criticate fiind aceea a promovării acestei căi de atac numai în situații
excepționale - cereri evaluabile în bani peste 1.000.000 lei.
Conform regulilor statuate de instanța constituțională2 , principiul egalității în fața legii
presupune instituirea unui tratament egal pentru situații care, în funcție de scopul urmărit, nu sunt
diferite. De aceea el nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune soluții diferite pentru situații diferite.
În consecință, un tratament diferit nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a legiuitorului, ci
trebuie sa se justifice rațional, în respectul principiului egalității cetățenilor în fața legii și a
autorităților publice. Ceea ce este esențial în raționamentul Curții Constituționale este faptul că
recursul reprezintă o cale de atac extraordinară însă nu una excepțională. Astfel, calificarea
recursului ca fiind cale de atac extraordinară nu trebuie să aibă în vedere criterii create artificial
care să excludă de la această cale de atac o serie de persoane în absența unei obiective și raționale,
prin urmare nu îi pot fi atașate tipologiile de hotărâri care pot fi supuse recursului, ci numai
motivele pentru care poate fi exercitat recursul. Astfel, prin pragul valoric impus de dispozițiile de
lege criticate, legiuitorul recunoaște în mod explicit că numai o parte a cererilor evaluabile în bani,
și anume cele peste 1.000.000 lei, pot să beneficieze de controlul de legalitate exercitat prin
intermediul acestui remediu procesual al recursului.
În mod evident calea de atac a recursului devine una inaccesibilă anumitor persoane deși
dificultatea unei probleme de drept nu poate fi evaluată în funcție de valoarea litigiului, ci de natura
sa, și prin urmare pentru asigurarea egalității juridice a persoanelor trebuie ca toate hotărârile
pronunțate să fie supuse recursului, pentru cererile evaluabile în bani, mai puțin cele exceptate
după criteriul materiei, prevăzute expres în tezele cuprinse de art. XVIII alin.(2) din Legea
nr.2/2013.
De asemenea, în ceea ce privește recursul administrativ prealabil în contextul
reglementărilor actuale se poate observa o raportare a instanțelor naționale la exigențele
convenționale. Mai întâi, pentru a putea face un control asupra actelor administrative trebuie văzut
ce anume se înțelege prin acestea. Actul administrativ a fost definit ca fiind „actul juridic, adică
manifestarea de voință făcută în exercitarea funcției executive a statului, în scopul de a produce
efecte juridice, a căror realizare este garantată prin posibilitatea de a recurge la forța de
constrângere a statului, în condițiile prevăzute de normele juridice în vigoare”3.
Totodată, actul administrativ poate fi definit ca fiind „acea formă principală a activității
organelor administrației publice, care constă într-o manifestare unilaterală și expresă de voință de
a da naștere, a modifica și a stinge drepturi si obligații, în realizarea puterii publice, sub controlul
principial de legalitate al instanțelor judecătorești”4.
Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994.
T. Drăganu, „Introducere în teoria şi practica statului de drept”, Editura Dacia, Cluj, 1970, p.139.
4
Antonie Iorgovan, „Tratat de drept administrativ. vol. II”, p. 25.
2
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Controlul actelor administrative se realizează pe trei paliere :a. controlul administrativ ;
b. contenciosul administrativ ; c. controlul judecătoresc indirect al actelor administrative de
autoritate (excepția de ilegalitate).
a. Controlul administrativ reprezintă controlul înfăptuit de administrația publică, în
conformitate cu legea, asupra propriei sale activități.
În cadrul acestui tip de control se observă două forme ale acestuia :control administrativ
intern și control administrativ extern. Cel din urmă, extern, are și el trei forme : 1. Control
administrativ ierarhic (controlul ierarhic); 2. Control administrativ de tutelă (tutela administrativă);
3. Control administrativ extern specializat (controlul specializat)5.
Revenind asupra controlului administrativ intern, acesta este exercitat de către funcționarii
superiori asupra activității funcționarilor subordonați, din interiorul organului administrativ. Acest
tip de control poate fi realizat din oficiu sau la cererea unei persoane fizice sau juridice. Atunci
când este realizat la cerere el mai poartă denumirea de recurs grațios. Prin plângerea adresată de
particular autorității administrative care a emis actul administrativ se poate solicita revocarea,
modificarea sau revenirea asupra acestuia.
În cazul controlului administrativ extern, el se exercită de către anumite autorități publice
sau funcționari de decizie din afara organelor administrative controlate. Controlul ierarhic 6 se
realizează, în baza raporturilor de subordonare, de organele administrative ierarhic superioare
asupra activității organelor inferioare. De asemenea, el poate fi realizat din oficiu sau la cerere, în
cel din urmă caz controlul numindu-se și recurs ierarhic. Trebuie precizat că în cadrul controlului
ierarhic superior, organul superior nu poate modifica sau adopta un act în locul organului inferior,
deoarece s-ar încălca normele legale în materie de competență. Recursul ierarhic constă în
plângerea adresată de un particular autorității administrative superioare prin care se solicită
anularea unui act emis de o autoritate publică inferioară care îi vatămă drepturile sau interesele ori
să o determine pe aceasta să-și modifice actul sau să îndeplinească o anumită prestație7.
În privința controlului de tutelă, deși s-a arătat că există tendința de a abandona noțiunea
de „tutelă administrativă”, el se păstrează pentru a putea fi deosebit de controlul ierarhic. Controlul
ierarhic este specific administrației publice centralizate, iar cel de tutelă este specific administrației
publice descentralizate și se exercită de Guvern sau de reprezentantul său asupra autorităților și
actelor administrației publice locale. Cele două tipuri de control, ierarhic și de tutelă, se deosebesc
prin aceea că în cadrul primului, organul superior poate controla atât legalitatea cât și oportunitatea
actelor organului controlat și le poate anula, revoca sau suspenda, iar, în cadrul celui de tutelă
poate fi verificată doar legalitatea, fără celelalte prerogative de anulare, revocare sau suspendare.
Pentru suplinirea acestora, prefectul are posibilitatea de a sesiza instanța de contenciosadministrativ pentru anularea actului pe care îl consideră ilegal. Controlul de tutelă ca și cel
specializat se efectuează numai în temeiul legii și se limitează la aspectele care se încadrează în
specificul activității organului de control.
Controlul specializat se exercită de către anumite autorități ale administrației publice
constituite de lege în acest scop. Acest control poate fi efectuat de inspecții și inspectorate de stat,
de autoritățile administrative cu atribuții jurisdicționale (în urma exercitării acestui control fiind
emise acte administrative jurisdicționale), de Curtea de Conturi și Garda Financiară. Curtea de
Conturi este un organ administrativ de jurisdicție, actele administrativ-jurisdicționale ale sale fiind
supuse controlului instanțelor de contencios administrativ. Terminologia folosită nu este unanimă
în a denumi aceste acte. Este folosită denumirea de acte jurisdicționale, acte administrative

Anton Trăilescu, „Drept administrativ. Tratat elementar”, Editura All Beck, Bucureşti, 2002, p. 315.
Valentin I. Prisăcaru, „Contenciosul administrativ român”, Ediția a II-a, Editura All Beck, București, 1998, p. 120.
7
C.G.Rarincescu, „Contenciosul administrativ român”, Editura Universală Alcalay & Co, București, 1937, p. 110,
citat de Anton Trăilescu, op.cit., p. 315.
5
6
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jurisdicționale sau acte administrative cu caracter jurisdicțional8. Deși, în opinia autorului citat –
V.I. Prisăcaru, se acordă validitate celei din urmă terminologii, totuși, cea de „acte administrative
jurisdicționale” apare ca fiind una completă și concordantă tocmai cu elementele pe baza cărora
se decide că ar fi mai potrivită cea de „acte administrative cu caracter jurisdicțional9”. Termenul
„administrativ” evocă în mod clar caracterul aparte al acestor acte, neputând fi posibilă o confuzie
între ele și alte acte judecătorești, iar, termenul „jurisdicțional” face posibilă delimitarea de alte
acte administrative. Așadar, adăugarea „cu caracter” este o îngreunare a denumirii, cu atât mai
mult cu cât în alte state, cum este Franța, noțiunea este cea de „act administrativ jurisdicțional”.
Ca un contraargument10, „arborat” doar, se aduce organizarea justiției administrative din Franța
în: tribunale administrative și curți administrative de apel. Însă, din perspectiva statului român,
există o competență generală a instanțelor de soluționare a acestui gen de litigii, prin urmare,
nefiind o specializare a lor, nu se impune o altă denumire dată acestui tip de acte, ele găsindu-și
corespondentul în justiția română prin sintagma „acte administrativ jurisdicționale”, după cum sunt
numite chiar în legea nr. 554/2004.
b. Contenciosul administrativ reprezintă totalitatea litigiilor care iau naștere în sfera
activității executive între administrație și particulari sau între autoritățile publice, litigii care se
soluționează de instanțele judecătorești potrivit unor reguli speciale de drept public.
Potrivit art. 52 din Constituția României, persoana vătămată într-un drept al său ori într-un
interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în
termenul legal a unei cereri, este îndreptățită să obțină recunoașterea dreptului pretins sau a
interesului legitim, anularea actului și repararea pagubei. În alin. (2) al aceluiași articol se arată că
se stabilesc prin lege organică, în prezent Legea nr. 554/2004, condițiile și limitele exercitării
acestui drept. Contenciosul administrativ, instituit prin această lege, este unul de plină jurisdicție.
Prin urmare, instanța de contencios administrativ – tribunalele județene și cel al municipiului
București (legea face referire la tribunalele administrativ-fiscale), curțile de apel, secțiile de
contencios administrativ și fiscal, precum și secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei
Curți de Casație și Justiție – atunci când soluționează acțiunea în contencios poate să anuleze actul
administrativ sau să oblige autoritatea publică să emită un altul, iar, în plus, atunci când obiectul
acțiunii îl constituie un contract administrativ, poate suplini consimțământul unei părți când
interesul public o cere11. Bineînțeles, poate hotărî dacă este cazul și asupra despăgubirilor pentru
daunele materiale și morale.
Sunt supuse acestei forme de control numai actele administrative de autoritate, nu și
cele de gestiune, dar având în vedere că și actele administrative jurisdicționale sunt supuse
controlului instanței de contencios administrativ, precum și faptul că avem o competență materială
generală a instanțelor de contencios administrativ, rezultă în mod evident activitatea complexă de
soluționare a acestui tip de litigii. Datorită acestei chestiuni, trebuie acordată o mai mare
importanță procedurii jurisdicționale de soluționare în baza principiilor de contradictorialitate,
egalitate, a dreptului la apărare. Tot din acest motiv, se impune o grijă aparte și în ceea ce privește
actele pregătitoare. Trebuie amintită teza potrivit căreia deși este reiterată idea că actele
pregătitoare nu sunt manifestări de voință săvârșite în vederea producerii unui efect juridic, totuși,
chiar dacă „nu sunt susceptibile de a fi atacate în mod direct pe calea unei acțiuni în contencios
administrativ, aceasta însă nu înseamnă că ele sunt sustrase cu desăvârșire oricărui control
Valentin I. Prisăcaru, „Contenciosul administrativ român”, Ediția a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 1998, pp. 146147.
9
Definiția propusă în V. I. Prisăcaru, op. cit., p. 148,este: „actul administrativ cu caracter jurisdicțional este actul
juridic pronunțat (emis) de un organ cu atribuții jurisdicționale ce funcționează în cadrul unei autorități administrative
autonome sau a unor organe ale administrației publice pentru a soluționa, cu putere de adevăr legal, după o anumită
procedură, un conflict juridic, stabilit, prin lege, în competența acestor organe.”
10
Valentin I. Prisăcaru, op.cit., p. 147.
11
Art. 18 – Soluțiile pe care le poate da instanța, din Legea nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.
8

IUSTITIA NR. 1/2018

105

judecătoresc, din contră, ele sunt susceptibile de a fi atacate odată cu actul sau decizia definitivă
date pe baza lor”12.
Controlul are un caracter subiectiv, spre deosebire de controlul declanșat de către prefect,
în baza legii nr. 215/2001 și al art.123 alin. (5) din Constituție. Caracterul subiectiv se traduce prin
faptul că nu poate declanșa controlul decât persoana al cărui drept sau interes legitim a fost lezat
prin activitatea ilicită a administrației publice. Contenciosul subiectiv mai poartă denumirea de
recurs în anulare, iar contenciosul obiectiv mai este numit recurs pentru exces de putere13.În
Legea nr.554/2004 în cadrul art. 1 este explicitată noțiunea de„ exces de putere” ca fiind
exercitarea dreptului de apreciere al autorităților publice prin încălcarea limitelor competenței
prevăzute de lege sau prin încălcarea drepturilor și libertăților cetățenilor. Și ce este aceasta, dacă
nu o chestiune de oportunitate ?! Întrebarea retorică își are sensul în aceea că în cadrul unei acțiuni
în contencios administrativ nu trebuie făcut numai un control de legalitate, ci și unul de
oportunitate contrar unei părți a doctrinei14.
c. Controlul judecătoresc indirect al actelor administrative de autoritate (excepția de
ilegalitate). Excepția de ilegalitate a fost definită ca fiind mijlocul de apărare prin care, „în cadrul
unui proces pus în curgere pentru alte temeiuri decât nevalabilitatea actului de drept administrativ,
una din părți amenințată să i se aplice un asemenea act ilegal, se apără invocând acest viciu și cere
ca actul să nu fie luat în considerare la soluționarea speței”15. Excepția de ilegalitate a actelor
administrative de autoritate constituie o „modalitate de a controla legalitatea unui act administrativ
de autoritate de către instanțele judecătorești, precum și de către organele cu activitate
jurisdicțională ce funcționează în cadrul unor organe ale administrației publice” 16 . Controlul
judecătoresc al actelor administrative pe cale de excepție se extinde față de controlul de legalitate
pe cale directă și asupra actelor administrative normative și operațiunilor tehnico-materiale, nu
doar asupra actelor administrative individuale17. Prin invocarea excepției, de către partea interesată
căreia i se opune actul administrativ a cărui ilegalitate se dorește a fi constatată, este suficientă
existența unui interes legitim al său. Nu este supusă prescripției extinctive, iar stabilirea
caracterului ilegal al actului administrativ are drept consecință înlăturarea acestuia din soluționarea
litigiului, admiterea excepției producând efecte juridice numai față de părțile din proces. Astfel,
instanțele judecătorești atunci când soluționează cauza pendinte se mărginesc la a trece peste actul
respectiv, ca și când nu ar fi existat. El își menține însă, existența sa juridică obiectivă. O ultimă
precizare: în mod evident, excepția de ilegalitate poate fi invocată atât timp cât acțiunea principală
nu este prescrisă.
Prin decizia Curții Constituționale nr.44din 31 ianuarie 2017referitoare la excepția de
neconstituționalitate a prevederilor art.7 alin.(1) și ale art.11 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial
nr.211 din 28.03.2017, s-au pus în aplicare dispoziții convenționale privind accesul liber la justiție
în ceea ce privește dispozițiile din legea nr. 165/2013 -Art.7 alin.(1):
„(1) Până la întocmirea situației centralizatoare la nivel local, se suspendă emiterea
hotărârilor de validare/invalidare de către comisiile județene de fond funciar sau, după caz, de către
Comisia de Fond Funciar a Municipiului București, eliberarea titlurilor de proprietate, punerea în
posesie de către comisiile locale de fond funciar, precum și orice alte proceduri administrative în
domeniul restituirii fondului funciar.”;
șiArt.11 alin.(1):
12

C.G. Rarincescu, op.cit., p.249.
Charles Debbasch, Jean-Claude Ricci, „Contentieux administratif”, 7-e édition, Dalloz, Paris, 1999, p. 284.
14
A. Trăilescu, op.cit., p. 318.
15
T. Drăganu, „Actele de drept administrativ”, Editura Ştiințifică, Bucureşti, 1959, p. 260.
16
V.I. Prisăcaru, op. cit., p. 262.
17
A. Trăilescu, op. cit., p. 343.
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„(1) Comisiile locale și județene de fond funciar sau, după caz, Comisia de Fond Funciar
a municipiului București au obligația de a soluționa toate cererile de restituire, de a efectua punerile
în posesie și de a elibera titlurile de proprietate până la data de 1 ianuarie 2018.”
Precizăm că la această decizie a instanței constituționale a existat o opinie separată care
considera că decizia Curții poate viza numai cererile introduse după 1 ianuarie 2017, nicidecum
pe cele anterioare acestei date, care au fost prematur formulate, și totodată dispozițiile art.7 alin.(1)
și art.11 alin. (1) ar fi constituționale.
Contrar acestei opinii care în esență susține că “legiuitorul putea să nici nu mai
reglementeze o fază administrativă și să lase soluționarea cererii de retrocedare în sarcina
instanțelor judecătorești și că inacțiunea sau inerția autorităților administrative nu este scuzabilă,
dar este justificabilă prin prisma caracterului complex al procesului de restituire pe care statul și la asumat” este conceptul termenului rezonabil.
Curtea Constituțională în cuprinsul deciziei nr. 44/2017 a reiterat faptul că prin Hotărârea
din 29 aprilie 2014, pronunțată în cauza Preda și alții împotriva României, Curtea de la Strasbourg
a analizat Legea nr.165/2013 inclusiv în privința termenelor apreciate de reclamanți ca fiind
neserioase și disproporționate, observând următoarele: “legea impune termene clare pentru fiecare
etapă și prevede posibilitatea unui control jurisdicțional care să permită tribunalului să verifice nu
numai legalitatea deciziilor administrative, dar și să pronunțe o hotărâre de restituire sau de
acordare de despăgubiri; ca urmare a termenelor stabilite în procedura administrativă, la care se
pot adăuga cele din procedurile judiciare, soluționarea definitivă a cererilor poate dura mai mulți
ani, însă această situație, având caracter excepțional, este inerentă complexității faptice și juridice
pe care o implică restituirea bunurilor confiscate sau naționalizate cu mai bine de 60 de ani în urmă
și care au cunoscut numeroase schimbări de proprietari; față de adoptarea recentă a legii, nu s-a
putut dezvolta o practică judiciară sau administrativă relevantă, motiv pentru care nu se poate
concluziona, la acest moment, că mecanismul creat este ineficace, urmând a se face această analiză
pe viitor; având în vedere că mecanismul pus în operă de Legea nr.165/2013 prevede termene
administrative ce se întind până în 2016, Curtea nu poate specula, la momentul aprilie 2014, cu
privire la eficacitatea procedurilor reglementate, astfel încât, abia după expirarea acestora, va fi în
măsură să analizeze dacă în continuare se pune problema încălcării art.1 din Protocolul nr.1 la
Convenție sub aspectul nerespectării dreptului persoanei de a se bucura de bun sau sub aspectul
privării de bun prin neacordarea de despăgubiri”. Așadar, dacă față de momentul adoptării Legii
nr.165/2013 și cel al analizării ei de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului - în 2014-, prin
Hotărârea pronunțată în Cauza Preda și alții împotriva României, durata inițială a termenului
administrativ prevăzut de art.11 alin.(1) din legea criticată a fost acceptată prin raportare la
certitudinea (cel puțin legală, din acel moment) epuizării lui la data de 1 ianuarie 2016, Curtea
Constituțională a constat prin decizia nr. 44/2017 că aceleași considerente nu mai pot fi valabile
în actualul context normativ al prorogării succesive a termenului (ulterioare anului 2014), mai întâi
până la 1 ianuarie 2017, apoi până la 1 ianuarie 2018. Acele argumente au fost formulate în
considerarea faptului că, în redactarea inițială, dispozițiile art.11 alin.(1) prevedeau un termen bine
definit, clar și unic, până la 1 ianuarie 2016, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a exprimat
fără echivoc posibilitatea de a-și reconsidera considerentele ulterior epuizării acestor termene
administrative, acestea fiind valabile numai sub rezerva respectării lor în acea formă (1 ianuarie
2016).
Prin urmare, în decizia nr. 44/2017 Curtea a constatat că dispozițiile legale criticate, ce
constituie obiectul excepției de neconstituționalitate, derogă de la recomandările Curții Europene
a Drepturilor Omului referitoare la reglementarea unui mecanism eficient, atât în etapa
administrativă, cât și în cea judiciară, pentru soluționarea cererilor de retrocedare și/sau
despăgubire.
În cazul de față, termenul acordat entităților administrative pentru a soluționa cererile de
reconstituire a dreptului de proprietate a fost succesiv prorogat, până la 1 ianuarie 2018.
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Din această perspectivă dispozițiile art.11 alin.(1) din Legea nr.165/2013 nu întrunesc
cerința previzibilității legii. Previzibilitatea este o componentă a constituționalității normei sub
aspectul calității sale. Prin urmare, nu este îndeplinită această exigență a unei norme de drept întrun stat democratic întrucât persoanele interesate nu pot avea o previziune exactă a epuizării duratei
termenului în care sunt obligate să aștepte soluționarea pe cale administrativă a cererilor lor. Pe
cale de consecință, cei interesați nu se pot adresa în mod eficient instanței judecătorești pentru
apărarea dreptului lor de proprietate. Guvernul a intervenit intempestiv, prima dată la 30 decembrie
2015 (prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2015, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.986 din 31 decembrie 2015), apoi la 15 decembrie 2016 (prin Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.98/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1030 din
21 decembrie 2016), chiar la finele termenului în vigoare, prelungindu-l pentru încă un an.
De asemenea, în cadrul controlului de proporționalitate făcut asupra măsurii adoptate se
poate observa că nici cerința legitimității scopului măsurii adoptate nu este îndeplinită. Curtea
Constituțională observă că scopul declarat prin actele normative de prorogare este, în sine, unul
legitim, vizând finalizarea procedurilor administrative de inventariere a terenurilor disponibile și
de centralizare a acestora, pentru a fi asigurată ulterior soluționarea într-un mod cât mai just a
tuturor cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate. În concret, instant constituțională reține
că Guvernul a adoptat aceste acte normative pentru a acorda timp suplimentar entității
administrative să își ducă la îndeplinire obligațiile legale. Practic Executivul pare a fi acționat, în
sensul legiferării, în funcție de posibilitatea concretă a autorității administrative competente de a
realiza sau nu la timp sarcinile sale. De fapt, prin cele două acte normative amintite s-a acoperit
lipsa de eficiență față de rezultatele preconizate anterior.
În esență, ceea ce este criticat la măsurile de “legiferare” este perioada finală rezultată de
peste 4 ani, necesară doar pentru efectuarea operațiunilor administrative de inventariere și
centralizare, prealabile emiterii titlurilor de proprietate și punerii în posesie a persoanelor
îndreptățite. Inițial, a fost prevăzută o perioadă de aproximativ 2 ani pentru epuizarea etapei
administrative. Un asemenea termen se încadrează în conceptul de durată rezonabilă, nu însă și
prelungirea acesteia cu încă 2 ani.
Prin urmare, se observă un mecanism complex și, mai ales, îndelungat, care nu corespunde
recomandărilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Astfel se identifică o eventuală etapă
jurisdicțională, de contestare a hotărârilor entităților învestite de lege și de stabilire în mod
definitiv, pe cale judecătorească, a drepturilor pretinse, urmată de procedura derulată în fața
Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor —în situația în care nu este posibilă restituirea
în natură —, operațiunile de calcul al despăgubirilor acordate, în principal, în puncte, precum și
valorificarea acestora în bani, astfel cum prevede în principal Legea nr.165/2013.
În concluzie, exigențele internaţionale privitoare la protecția drepturilor omului trebuie
transpuse de autoritățile românești atât în fazele administrativă și judecătorească dar cu precădere
la nivel legislativ. Procesul de asigurare a compatibilității normelor interne cu cele convenționale
poate fi unul dificil dar trebuie să existe în mod real și eficient. Legiferarea sub orice formă,
realizată de către Parlament sau de către Guvern prin intermediul ordonanțelor de Guvern, trebuie
să nu transforme drepturile fundamentale în drepturi iluzorii. Doar asumarea responsabilă a
obligațiilor de către statele parte la Convenție poate conduce la diminuarea numărului plângerilor
în fața Curții Europene a Drepturilor Omului.
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Deciziile Comisie Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI)
- netemeinicie și nelegalitate

Av. Mihai Icu
Baroul Dolj
REZUMAT:
Înființată sau mai bine spus “constituită” prin Legea 165/16.05.2013 privind măsurile
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau echivalent a imobilelor preluate abuziv în
perioada regimului comunist din România, Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor
(CNCI), s-a așteptat a fi un organism, care nu numai că va finaliza procesul de restituire, ci va
accelera acest proces de restituire prin termenele imperative stabilite pentru soluționarea dosarelor
înregistrate.
În mod neașteptat, Deciziile Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI)
se caracterizează însă prin elemente de vădită nelegalitate și netemeinicie, în condițiile în care, în
proporție de 99 % aceste decizii invalidează în totalitate dispozițiile entităților deținătoare, cel mai
frecvent argument fiind “lipsa dovezii dreptului de proprietate”, argument decurgând dintr-o
aplicare și interpretare nelegală a dispozițiilor art.24 din Legea nr.10/2001, peste interpretarea
acceptata in doctrină si practică până la acest moment.
În cele ce urmează, analiza a două cazuri concrete, unde a fost invocată aceeași
împrejurare, respectiv “lipsa dovezii dreptului de proprietate”, în două decizii emise de Comisia
Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) pe numele unor persoane fizice îndreptățite
diferite, din două regiuni teritoriale diferite, decizii care au invalidat dispozițiile unor entități
administrative diferite, precum și modul cum au fost anulate ulterior de către instanțele de
judecată , încearcă să ofere o imagine asupra modului de lucru total defectuos, într-o totală lipsă
de legalitate și temeinicie, al acestei Comisii jurisdicționale.
CUVINTE CHEIE:
Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), dovada dreptului de
proprietate, restituire în natură , restituire în echivalent , imobil preluat abuziv
INTRODUCERE:
Adoptată în anul 2013, Legea nr.165/16.05.2013 privind măsurile pentru finalizarea
procesului de restituire, în natură sau echivalent a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului
comunist din România, s-a vrut a fi o lege care să accelereze și să finalizeze procesul de restituire
început în anul 1990, respectiv în anul 1991 prin adoptarea Legii 18/1991 , continuat în anul 1995
prin adoptarea Legii 112, un salt uriaș în procesul de restituire fiind atins în mod clar prin adoptarea
Legii 10/2001 privind regimul juridic aplicabil imobilelor preluate abuziv în perioada 6 martie
1945 – 22 decembrie 1989.
Completând așadar Legea 10/2001 privind regimul juridic aplicabil imobilelor preluate
abuziv, lege prin care , într-o opinie1 a unui recunoscut cercetător în această materie, legiuitorul
1

Eugen Chelaru, Legea nr.10/2001-comentată si adnotată, Ed.All Beck, 2001, pag.14
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și-a propus să îndrepte unele dintre inechitățile create de reglementările Legii nr.112/1995 în ceea
ce privește cazurile de restituire a imobilelor și cuantumul despăgubirilor cuvenite pentru imobilele
care au făcut obiectul respectivei legi și care nu pot fi restituite în natură , Legea nr.165/16.05.2013,
prin măsurile adoptate , trebuia să finalizeze procesul de restituire, în natură sau echivalent a
imobilelor preluate abuziv. În continuarea aceleiași idei un alt cunoscut autor 2 arata că prin
adoptarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic aplicabil imobilelor preluate abuziv, s-a urmărit
ca prin repararea prin echivalent să se dea eficiență principiului reparării integrale a prejudiciului,
în sensul că prin limita atinsă de despăgubirile acordate se urmărea acoperirea valorii reale a
imobilului preluat abuziv. Evident că după adoptarea Legii 10/2001 privind regimul juridic
aplicabil imobilelor preluate abuziv, legiuitorul român a încercat să înlăture imperfecțiunile
inerente, fiind adoptate mai multe modificări și completări la această lege, o primă și determinantă
modificare fiind prin Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietății și
justiției, precum și unele măsuri adiacente, lege publicată în Monitorul Oficial al României nr.653
din 22 iulie 2005.
Dacă până la momentul intrării în vigoare a Legii 247/2005, în Capitolul III din Legea
10/2001, capitol ce reglementa procedura de restituire, exista în lege articolul 22 intitulat “Mijloace
de proba”, articol care conținea dispoziția potrivit căreia “actele doveditoare ale dreptului de
proprietate ...vor fi depuse ca anexe la notificare odată cu aceasta sau în termen de cel mult 18 luni
de la data intrării în vigoare a prezenței legi”3, ulterior adoptarea punctului 52 și introducerea art.
22 indice 1, a făcut ca după republicarea Legii 10/2001, acest articol să rămână cu același conținut
până în prezent, conținut care în esența se referă la faptul că “(1) În absența unor probe contrare,
existența și, după caz, întinderea dreptului de proprietate, se prezumă a fi cea recunoscută în actul
normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării abuzive sau s-a pus în executare
măsura preluării abuzive.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) și în absența unor probe contrare,
persoana individualizată în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, după caz, s-a
pus în executare măsura preluării abuzive este presupusă că deține imobilul sub nume de
proprietar.”
Normele metodologice ulterioare au lămurit ceea ce mai era de nelămurit , motiv pentru
care putem afirmă că , după aproximativ 12 ani de la adoptarea Legii 10/2001 , atât în practică cât
și în doctrina s-au conturat puncte comune privind modul de aplicare și de interpretare a
dispozițiilor art. 24 din această lege , articol care după modificarea adusă prin Legea 247/2005
permitea ca existența și întinderea dreptului de proprietate a persoanei care a formulat cererea de
restituire să fie “dovedită”, atât prin acte sub semnătura privată, cât și prin orice înscris emis de
către autoritatea care a dispus măsura preluării abuzive a imobilului, inclusiv actele prin care s-a
pus în executare măsura preluării (procese verbale, delegații, liste nominale, liste anexe etc.).
Prin urmare, consensul între practică și doctrina a fost de netăgăduit la momentul anului
2013, data adoptării Legii nr. 165, în ceea ce privește aplicarea și interpretarea art. 24 din Legea
10/2001 republicată, consensul privind accepțiunea comună referitoare la împrejurarea că, în lipsă
unui înscris autentic, translativ de proprietate, prin care se poate face dovadă dreptului de
proprietate, persoanei îndreptățite i se poate recunoaște acest drept, i se poate stabili întinderea
acestui drept, fie în bază unor înscrisuri sub semnătura privată deținute la momentul preluării
abuzive , fie în bază evidențierii acestui imobil în actul de deposedare sau de punere in executare
a actului de deposedare .
Progresul a fost evident pentru că numai la momentul anului 2001 se vorbea atât în lege,
cât și în lucrările de referință de la acel moment de faptul că legea prevedea ca actele doveditoare

2

Ioan Adam, Legea 10/2001 Regimul juridic aplicabil imobilelor preluate abuziv, pag.16
Prin O.U.G. nr.109/2001, publicată în Monitorul Oficial, Partea Întâi, nr.460/13.08.2001, termenul prevazut la art.22
din Legea 10/2001 s-a prelugit cu 3 luni
3
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ale dreptului de proprietate să fie înscrisuri autentice, translative de proprietate 4 , ca regulă
generală. Același autor însă, arată în aceleași comentarii, că nu era exclusă nici posibilitatea ca în
dovedirea dreptului de proprietate să fie folosite și probe cu martori sau prezumții, anticipând
modificarea legislativă din anul 2005, în condițiile în care aprecia că , solicitantul se va bucura de
o prezumție de proprietate, în ipoteza în care va dovedi că poseda imobilul la data preluării sale.5
Un alt drum bătătorit, un alt consens între practică și doctrina a fost de netăgăduit la
momentul anului 2013 și în ceea ce privește împrejurarea determinată de faptul că, atâta timp cât
prin cererea expresă formulată în cadrul procedurii de restituire reglementată de Legea 10/2001 sa solicitat restituirea unei suprafețe de teren în natură, această cerere de restituire producea efecte
imediate și în ceea ce privește restituirea prin echivalent, prin compensare de bunuri sau servicii
sau prin “acordarea de despăgubiri”. De altfel, în aceleași comentarii 6 ale art. 23 din Legea
10/2001 se atrăgea atenția entităților juridice deținătoare a imobilelor ca la soluționarea cererii de
restituire nu trebuie avute in vedere “orice alte considerente” cum ar fi consecințele economice
negative asupra unității deținătoare, consecințele economice negative rezultate din procedura de
restituire imobilului.
Organismul înființat prin această nouă lege, Legea nr.165/2013, cu atribuții determinante
în procedura de finalizare a procesului de restituire, a fost și este această Comisie Națională pentru
Compensarea Imobilelor (CNCI), Comisie care potrivit art.17 din Lege, a avut și are ca atribuție
principală “sa valideze/invalideze în tot sau în parte deciziile emise de entitățile investite de lege
care conțin propunerea de acordare de măsuri compensatorii”. Prin Decizia Curții Constituționale
nr. 686 din data de 26 noiembrie 2014, începând cu data de 27 ianuarie 2015 atribuția principală a
acestei Comisii a fost restrânsă strict la validarea/invalidarea deciziilor emise de entitățile investite
de lege care conțin propunerea de acordare de măsuri compensatorii, cu excepția deciziilor
entităților investite în soluționarea notificărilor, emise în executarea unor hotărâri judecătorești
prin care instanțele s-au pronunțat irevocabil/definitiv asupra calității de persoane îndreptățite și
asupra întinderii dreptului de proprietate. Deși această decizie a Curții Constituționale făcea
trimitere așadar la hotărâri judecătorești irevocabile sau definitive prin care instanțele s-au
pronunțat asupra calității de persoane îndreptățite, asupra existenței și întinderii dreptului de
proprietate, hotărâri judecătorești care se refereau în mod evident și neechivoc și la aplicarea și
interpretarea dispozițiilor art. 24 din Legea 10/2001, deciziile Comisiei Naționale pentru
Compensarea Imobilelor (CNCI) au rămas cu același conținut, și după pronunțarea acestei decizii
a Curții Constituționale, respectiv decizii de invalidare, având că argument aceeași interpretare
nouă, aceeași interpretare radicală față de interpretarea data de doctrină și de practică a dispozițiilor
art. 24 din Legea 10/2001, interpretare care nu are nici suport temeinic și nici suport legal .
Prin urmare, deși exista o practică unitară bogată in materia Legii 10/2001 , imediat ce au
început să curgă Deciziile Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), în mod
neașteptat, aceste decizii au fost decizii de invalidare, motivul determinant sau unicul motiv al
invalidării fiind invariabil același, respectiv că “nu au fost depuse înscrisuri care să facă dovadă
dreptului de proprietate a autorului notificatorilor pentru imobilul ce face obiectul măsurilor
reparatorii”(Decizia de invalidare nr.11606/20.10.2016), respectiv că “nu au fost depuse acte
translative de proprietate” (Decizia de invalidare nr. 15703/31.05.2017).
Trecând așadar la analiza primei spete, constatăm că prin Decizia de invalidare nr.
11606/20.10.2016, Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), a invalidat
Dispoziția nr. 2589 din 30.03.2007 emisă de către Primarul Municipiului Pitești, în ceea ce privește
cererea de despăgubire formulată de către petentii G.I., G.P., G.A și N.A. privind dreptul de
despăgubire și compensare și în ceea ce privește imobilul teren în suprafața de 120 metri pătrați și
4
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Eugen Chelaru, op.cit.pag. 176.
6
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construcția aferentă (clădire cu 8 camere în stadiul de a nu fi netencuită) situat în Municipiul
Pitești, str. Craiovei, nr. 168, județul Argeș. Așa cum rezultă din această Decizie de invalidare nr.
11606/20.10.2016 emisă de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) se
motivează invalidarea Dispoziției nr. 2385/30.03.2007 emisă de către Primarul Municipiului
Pitești având în vedere următoarele: nu au fost depuse înscrisuri care să facă dovadă dreptului de
proprietate a autorului notificărilor pentru imobilul ce face obiectul măsurilor reparatorii; nu au
fost depuse documentele prevăzute de lege în vederea aplicării dispozițiilor art. 24 din Legea nr.
10/2001, republicată; prin notificările nr. 2022/2001 și nr. 2453/2001, s-a solicitat acordarea de
despăgubiri pentru construcțiile demolate preluate în baza Decretului nr. 92/1950, situate în
municipiul Pitești, str. Craiovei, nr. 168, județul Argeș, nefiind solicitată acordarea de despăgubiri
și pentru terenul în suprafața de 120 mp.
Contestația formulată împotriva acestei decizii a fost înregistrată pe rolul Tribunalului
București sub nr.29105/3/2017 și a vizat următoarele “:1. În primul rând, motivul potrivit căruia
nu s-a solicitat despăgubiri pentru terenul în suprafața de 120 mp situat în municipiul Pitești, str.
Craiovei, nr. 168, județul Argeș este neîntemeiat și nejustificat. Această deoarece, așa cum rezultă
din conținutul notificărilor nr.2022/2001 și nr. 2453/2001, subsemnații am arătat clar că solicităm
“restituirea în natură ...și a terenului situat pe stradă Craiovei nr.168, județul Argeș, în suprafața
de 120 mp.”Prin urmare, dacă reprezentanții Comisiei au luat act de această cerere expresă prin
care s-a solicitat și restituirea acestei suprafețe de teren, dar au considerat că trebuia cerut expres
“acordarea de despăgubiri”, legea a fost aplicată greșit, fiind notorie împrejurarea, chiar pentru un
om simplu, că atât timp cât am solicitat restituirea, această solicitare de restituire poate fi realizată
în natură sau prin “acordarea de despăgubiri”. Cum în cazul de față această suprafață de teren de
120 mp este imposibil de restituit în natură, iar imobilul construcție a fost demolat în integralitate,
reprezentanții Comisiei se pare că nu au înțeles nimic din situația juridică a terenului situat pe
stradă Craiovei nr. 168, județul Argeș, soluția de respingere, astfel motivată fiind nelegala.2.
Dovada dreptului de proprietate a autorului nostru pentru imobilul care a făcut obiectul cererii de
acordare a măsurilor reparatorii a fost făcută cu prisosință cu respectarea dispozițiilor art. 24 din
Legea nr. 10/2001, republicată. În speță dovada dreptului de proprietate rezultă în primul rând, din
considerentele sentinței civile nr. 3661/29.10.1968 pronunțată de Judecătoria Pitești, sentință care
constată prin prezumția de drept ce reglementează efectele lucrului judecat împrejurarea că
“numitul I.G a fost proprietarul imobilului situat în Mun. Pitești, str. Craiovei, nr. 168, județul
Argeș.” Potrivit dispozițiilor art. 431, alin. 2, Cod Procedura Civilă “Oricare dintre părți poate
opune lucrul anterior judecat într-un alt litigiu, dacă are legătură cu soluționarea acestuia din
urmă.” Este evident în raport de aceste dispoziții legale că prin această prezumție de drept instituită
pe bază unor înscrisuri existente încă din data de 29.10.1968 că s-a constatat calitatea de proprietar
al imobilului situat în mun. Pitești str. Craiovei, nr. 168, județul Argeș. Mai mult, așa cum rezultă
din delegația nr. 22 ca act de procedură emis în baza Decretului Lege nr. 92/1950 este evidențiat
în mod clar autorul nostru “Ilie Georgescu cu str. Craiovei, nr.168 - cu toată clădirea neterminată”
(netencuită), această delegație având caracterul unui act de preluare așa cum este el definit și
recunoscut prin dispozițiile art. 24 din Legea nr.10/2001, republicată. Împrejurarea că la dosarul
cauzei nu există un proces verbal de preluare, ca anexa la Decretul Lege 92/1950, respectiv un
proces verbal de evaluare, constituie o împrejurare care este lămurită atât de considerentele
aceleiași hotărâri judecătorești, respectiv sentința civilă nr. 3661/29.10.1968 pronunțată de
Judecătoria Pitești, precum și din referatele justificative care au stat la bază emiterii Dispoziției nr.
2589/30.03.2007.Din această hotărâre judecătorească rezultă faptul că la momentul naționalizării
instituite prin Decretul Lege 92/1950 s-a avut în vedere naționalizarea imobilului situat în Pitești
str. Craiovei, nr. 182, județul Argeș, aparținând numitului Stan Dumitrescu, imobilul situat în
Pitești str. Craiovei, nr.1 68, județul Argeș, aparținând autorului nostru nefigurând niciodată în
lista anexa a Decretului Lege 92/1950, fiind realizată o naționalizare fără titlu, abuzivă. Adică,
naționalizarea acestui imobil s-a produs în fapt în baza Delegației nr. 22 în sensul că autorul nostru
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a fost deposedat de imobil, că în imobil au fost instalate alte persoane în calitate de chiriași, dar în
evidențele legale, adică lista anexa a Decretului Lege 92/1950 acest imobil nu figură că fiind
naționalizat”.
În întâmpinarea depusă în acest dosar, Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor
(CNCI), dezvoltă motivul de invalidare referitor la faptul că “nu au fost depuse înscrisuri care să
facă dovadă dreptului de proprietate a autorului notificatorilor pentru imobilul ce face obiectul
măsurilor reparatorii; nu au fost depuse documentele prevăzute de lege în vederea aplicării
dispozițiilor art. 24 din Legea nr.10/2001, republicată ” după ce face trimitere, fără nici o legătură,
la câteva decizii ale Curții Constituționale (Decizia nr.269/2014, Decizia nr.189/2014). De esența,
se mai arată că “dosarul nu a fost completat cu acte care să facă dovada dreptului de proprietate
asupra imobilului notificat compus din teren și construcție, completat cu negațiile de la instituțiile
ce ar fi putut deține astfel de înscrisuri” și de asemenea că “deși în ceea ce privește construcția
demolată, dovada dreptului de proprietate se poate face cu orice mijloc de probă, nu au fost depuse
înscrisuri care să facă dovada dreptului de proprietate asupra acesteia”, iar, în fine, “s-a reținut că
la dosar nu au fost depuse înscrisuri translative de proprietate care să facă dovadă proprietății în
perioadă de referință a Legii nr.10/2001”. Cererea finală formulată de către Comisia Națională
pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) , este aceea de a cere instanței să constate “faptul că nici
reclamanții și nici autorii acestora nu fac dovada dreptului de proprietate asupra imobilului teren
notificat”.
Așa cum rezultă pe scurt din considerentele sentinței civile cu nr. 721/14.05.2018,
pronunțată de Tribunalul București în dosarul cu nr. 29105/3/2017, considerente ce respectă
unitatea de practică judiciară in materie (unitate total diferit de teza “federalizării jurisprudenței”7
apărută la un moment dat in materia Legii 10/2001) instanța constată nelegalitatea și netemeinicia
acestei decizii de invalidare pe care o anulează în totalitate. Astfel, se retine că: “Este evident în
raport de aceste dispoziții legale că prin această prezumția de drept instituită pe baza unor înscrisuri
existente încă din data de 29.10.1968 s-a constatat calitatea de proprietar al imobilului situat în
Municipiul Pitești, str. Craiovei, nr. 168, jud. Argeș, pentru autorul reclamanților I.G.Sentința
civilă sus-menționată este opozabilă pârâtului, în sensul generat al noțiunii de opozabilitate, care
presupune respectarea sentinței juridice consacrate printr-o hotărâre judecătorească, cu atât mai
mult cu cât sentință este irevocabilă.
Mai mult, așa cum rezultă din delegația nr. 22 ca act de procedura emis în baza Decretului
- Lege nr. 92/1950 este evidențiat în mod clar autorul reclamanților “I.G. cu str. Craiovei nr.168 cu toată clădirea neterminată” (netencuită), această delegație având caracterul unui act de preluare
așa cum este el definit și recunoscut prin dispozițiile art. 24 din Legea nr. 10/2001, republicată (a
se vedea filă 142). Împrejurarea că la dosarul cauzei nu există un proces verbal de preluare ca
anexă la Decretul Lege 92/1950, respectiv un proces verbal de evaluare constituie o împrejurare
care este lămurită atât de considerentele aceleiași hotărâri judecătorești, respectiv sentința civilă
nr. 3661/29.10.1968 pronunțată de Judecătoria Pitești, precum și din referatele justificative care
au stat la bază emiterii Dispoziției nr. 2589/30.03.2007. Din această hotărâre judecătorească
rezultă faptul că la momentul naționalizării instituite prin Decretul Lege 92/1950 s-a avut în vedere
naționalizarea imobilului situat în Pitești str. Craiovei, nr.182, jud. Argeș, aparținând numitului
S.D, imobilul situat în Pitești str. Craiovei, nr. 182, jud. Argeș, aparținând autorului reclamanților
nefigurând niciodată în lista anexa a Decretului - lege nr.92/1950, fiind realizată o naționalizare
fără titlu, abuzivă. Cu alte cuvinte, naționalizarea acestui imobil s-a produs în fapt în baza
Delegației nr.22 în sensul că autorul reclamanților a fost deposedat de imobil, că în imobil au fost
instalate alte persoane în calitate de chiriași, dar în evidențele legale, adică lista de anexa a
Decretului Lege 92/1950 acest imobil nu figură că fiind naționalizat.
În ceea ce privește susținerea pârâtei că în sensul că prin notificările nr. 2022/2001 și nr.
7

Marian Voicu , Jurisprudenta Civila-Legea 10/2001 , Editura Universului Juridic , Bucuresti 2005 , p.28 .
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2453/2001, s-a solicitat acordarea de despăgubiri pentru construcțiile demolate preluate în baza
Decretului nr. 92/1950, situate în Municipiul Pitești, str. Craiovei, nr. 168, jud. Argeș, nefiind
solicitată acordarea de despăgubiri și pentru terenul în suprafața de 120 mp, Tribunalul constată
că sunt nefondate întrucât în conținutul noticarii nr. 2023/2001 (probabil că în decizie este trecut
eronat numărul notificării ca fiind 2022/2001), contestatorii au arătat clar că solicită “restituirea în
natură ... și a terenului situat pe str. Craiovei nr. 168, jud. Argeș, în suprafața de 120 mp” (a se
vedea filă 174). Prin urmare, dacă reprezentanții Comisiei au luat act de această cerere expresă
prin care s-a solicitat restituirea acestei suprafețe de teren, dar au considerat că trebuia cerut expres
“acordarea de despăgubiri”, legea a fost aplicată greșit, fiind notorie împrejurarea, că atât timp cât
a solicitat restituirea, această solicitare de restituire poate fi realizată în natură sau prin “acordarea
de despăgubiri”. În consecință, în raport de considerentele sus menționate, Tribunalul va admite
cererea, va anula Decizia de invalidare nr. 11606/2016 emisă de pârâta și va obliga pârâta să emită
o nouă decizie prin care să valideze dispoziția nr. 2585/2007 emisă de Primarul Municipiului
Pitești, în sensul acordării de măsuri compensatorii prin puncte în condițiile Legii nr. 165/2013 în
favoarea reclamanților pentru imobilul teren în suprafața de 120 mp situat în Municipiul Pitești,
str. Craiovei nr.168, și pentru construcția demolată în suprafața de 76,5 mp și calcularea numărului
de puncte în raport de aceste imobile.’’
Evidența netemeiniciei Deciziei de invalidare nr. 11606/20.10.2016 emisă de către
Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), în a nu analiza în mod practic și
concret conținutul notificărilor, al actelor dosarului administrativ, al referatelor justificative care
au lămurit modul abuziv de preluare a imobilului, mod de preluare abuzivă care implică chiar un
anumit dramatism, este vădită. Aceasta deoarece, “in drept”, la momentul naționalizării instituite
prin Decretul Lege 92/1950, s-a avut în vedere naționalizarea imobilului situat în Pitești str.
Craiovei, nr. 182, jud. Argeș, aparținând numitului S. D., iar “in fapt”, în concret, portăreii
comuniști au confundat acest imobil cu imobilul situat în Pitești str. Craiovei, nr. 182, jud. Argeș,
aparținând autorului reclamanților, evacuând proprietarii acestui imobil și instalând în el chiriași,
acesta fiind motivul pentru care imobilul nu au figurat niciodată în lista anexa a Decretului-lege
nr. 92/1950, fiind realizată o naționalizare fără titlu, abuzivă.
Nelegalitatea Deciziei de invalidare nr. 11606/20.10.2016 emisă de către Comisia
Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) în ceea ce privește împrejurarea potrivit căreia
“nu au fost depuse înscrisuri care să facă dovadă dreptului de proprietate a autorului notificatorilor
pentru imobilul ce face obiectul măsurilor reparatorii”, este evidentă, în speță existând atât acte
sub semnătura privată, cât și acte de preluare abuzivă a imobilului, care, susținute de considerentele
unei hotărârii pronunțate încă din anul 1968, an în care s-a încercat să se repare “confuzia”
determinată de preluarea abuzivă și deposedarea unui alt imobil decât cel conținut în actul de
autoritate, toate aceste dovezi completând ca un tot unitar sintagmă de “dovadă a dreptului de
proprietate”. Oricâtă îngăduință ar trebui să existe, soluția, sau mai bine spus motivarea acestei
soluții, este de neînțeles, deoarece proprietatea este sinonimă cu dreptul de proprietate, iar
proprietatea așa cum arată unii autori8 poate fi definită, atât într-o viziune economică, situație in
care desemnează relațiile dintre oameni în legătură cu însușirea bunurilor, sau din punct de vedere
juridic9, situație în care dreptul de proprietate este acel drept subiectiv ce dă expresia aproprierii
unui lucru. În speță, atât din perspectiva definirii juridice a proprietății, cât și din perspectiva
definirii economice a proprietății, dovada dreptului de proprietate a fost făcută in condițiile cerute
de legea specială.
De asemenea, un comentariu trebuie făcut și la împrejurarea la care am făcut trimitere la
începutul acestui studiu de caz, împrejurare care se referă la faptul că în mod logic, firesc,
Corneliu Bârsan, Maria Gaiță, Mona Maria Pivniceru, Drept Civil Drepturile reale, Ed. Institutul European Iași,
1959, pag. 22
9
Ioan Adam, Drept Civil Drepturile reale, Ed. All Beck, București 2002, pag. 171
8
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economic si juridic, o cerere de restituire a unui imobil în natură, acoperă în mod automat, absoarbe
in mod automat, cererea subsidiară de despăgubire prin echivalent, cererea subsidiară de acordare
a unor despăgubiri bănești sau a unor măsuri compensatorii. Încă din anul 2001, imediat după
intrarea în vigoare a Legii 10/2001 într-o lucrare de comentariu10 a acestei legi se arăta clar faptul
că, în soluționarea cererilor formulate, restituirea în natură este regula, despăgubirea prin
echivalent fiind excepția. Se recomanda astfel entităților juridice deținătoare a imobilelor, foarte
mare atenție la soluționarea cererilor de restituire, respectiv ca, la soluționarea cererilor nu trebuie
avute in vedere “orice alte considerente”, cum ar fi consecințele economice negative asupra unității
deținătoare, consecințe economice negative rezultate din procedura de restituire imobilului.
Evident că nu există nici o explicație în a susține azi, într-un document oficial, emis de către o
autoritate administrativă, după 12 ani de la intrarea în vigoare a Legii 10/2001, că o persoană
fizică îndreptăţită nu poate primi despăgubirile cuvenite, deoarece a solicitat restituirea în natură
a imobilului și nu a a solicitat , în mod expres, acordarea de despăgubiri.
Dacă în ceea ce privește prima speță descrisă mai sus, au existat mai multe motive care
au dus la decizia de invalidare, o altă Decizie de invalidare cu nr. 15703/31.05.2017, conține însă
aceeași unica motivare , motivare potrivit căreia “nu au fost depuse acte translative de proprietate
pentru imobilul teren situat în Municipiul Craiova, str. Zimnicea, nr. 16, jud. Dolj”. Contestația
formulată de P.B. în calitate de moștenitor al notificatoarei R.C., contestație înregistrată pe rolul
Tribunalului Dolj sub nr. 32566/3/2017 împotriva deciziei de invalidare cu nr. 15703/31.05.2017,
a fost motivată în două paragrafe, motivarea contestației fiind pe singură pagină detaliată, în sensul
că “din înscrisurile aflate la dosarul cauzei exista dovada atât a dreptului de proprietate a autorului
meu Ristea Constantina în sensul existentei unui act sub semnătură private, cat si dovada preluării
abuzive, aşa cum este ea definita si consacrata prin dispoziţiile art.24 din Legea nr.10/2001,
republicata , imobilul figurând în lista anexa a Decretului - Lege nr.92/1950”.
Așa cum rezultă din soluția pronunțată la data de 17.05.2018, Tribunalul București în
dosarul nr. 32566/3/2017 a admis contestația, a anulat în totalitate decizia de invalidare și a obligat
pe pârâta să emită o decizie de validare pentru terenul în suprafața de 1 000 mp, situat în Municipiul
Craiova, str. Zimnicea nr.16, jud. Dolj. Evident, soluția instanței are drept motivație interpretarea
consensuala din practică și doctrină a dispozițiilor art. 24 din Legea 10/2001 în condițiile în care
există un act sub semnătura privată prin care s-a făcut dovada posesiei legitime la momentul
preluării abuzive, act sub semnătura privată completat de evidențierea în lista anexa a actului de
autoritate prin care s-a dispus preluarea imobilului , figurând în lista anexă a Decretului - Lege
nr.92/1950.
Dincolo de înlăturarea de plano a argumentelor Comisiei Naționale pentru Compensarea
Imobilelor (CNCI), cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 24 din Legea nr.
10/2001, interpretare și aplicare care nu recunoștea înscrisul sub semnătura privată al autoarei
reclamantului, ca un înscris care să nască îndreptățirea la restituire prin măsuri compensatorii,
soluția pune în evidența și o prezumție legală instituită de art. 15 din Legea nr.165/2013, care
prevede că : “in situaţia in care, după solicitarea documentelor necesare stabilirii categoriei de
folosință a terenurilor care fac obiectul cererilor formulate potrivit Legii nr.10/2001, republicata,
cu modificările si completările ulterioare, dosarele de despăgubire nu se completează cu
informațiile solicitate, se prezuma următoarele: a)in cazul terenurilor situate la data preluării
abuzive in intravilanul localităților de tip urban si pe care existau construcții, o suprafață de pana
la 1 000 mp avea categoria de folosința curți si construcții.”
În speță, deși înscrisul sub semnătura privată făcea referire la existența unei suprafețe de
numai 500 mp ca teren situat în Municipiul Craiova, str. Zimnicea nr. 16, jud. Dolj, prin actul de
preluare există certificate împrejurarea că deposedarea a privit suprafața de 1 000 de mp, situație
în care instanța a făcut aplicabilitatea acestei prezumții legale instituită de lege , dând eficiență atât
10

Eugen Chelaru, op.cit., pag.180.
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actului de preluare a imobilului, cât și prezumției legale instituite prin aceasta norma legala, actul
de preluare a imobilului căpătând o valoare mai mare, majoră in ceea ce priveşte stabilirea
întinderii dreptului de proprietate în raport cu înscrisul sub semnătura privată ce făcea dovada
posesiei legitime la momentul preluării abuzive.
CONCLUZII:
1. Deciziile emise de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor
(CNCI), în soluționarea unor cereri de restituire care au ca suport acte sub
semnătura privată, sunt în mod invariabil decizii de invalidare.
2. Deciziile emise de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor
(CNCI), nu recunosc existența unor prezumții legale absolute, cum este prezumția
puterii lucrului judecat, conținută de dispozițiile art. 431 Cod Procedura Civilă sau
interpretează greșit prezumția legală instituită chiar in Legea 165/2013, respectiv
prezumția instituită de art.15.
3. Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), folosește un tipar, nu
numai în ceea ce privește procedura de lucru din cadrul comisiei pe baza
documentelor înaintate de către Secretariatul General, ci folosește un tipar și în ceea
ce privește apărările în față instanței de judecată, apărări invariabile ca și conținut,
deși în unele cauze, actele sub semnătura privată existente la dosarul administrativ
de restituire, sunt completate de prezumții legale absolute.
4. Deciziile emise de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor
(CNCI), în ceea ce privește interpretarea art. 24 din Legea 10/2001, sunt decizii
care contravin în totalitate consensul la care s-a ajuns în practică și în doctrină, în
intervalul 2001- 2013, în ceea ce privește aplicarea și interpretarea dispozițiilor art.
24 din Legea 10/2001.
5. Atâta timp cât există înscrisuri sub semnătura privată care certifică faptul că
imobilele au aparținut persoanelor îndreptățite, atâta timp cât există înscrisuri care
fac dovada preluării abuzive a imobilului de către stat, înscrisuri care se
completează uneori cu prezumții legale absolute, aceste decizii ale Comisiei
Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) sunt netemeinice si nelegale.
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Jurisprudența franceză în materia faptelor de abuz de bunuri
sociale

Drd. Lucian Nițuleasa
Potrivit art. L 241-3 alin. 4 din Codul comercial francez 1, se pedepsește cu închisoare de
la 1 la 5 ani și amenda în cuantum de până la 375.000 de euro, administratorul unei societăți care,
cu rea-credință, se folosește de bunurile sau creditul societății în scop contrar intereselor acesteia
sau în interes personal ori pentru a favoriza o societate în care are interese direct sau indirect.
Aceeași infracțiune este în mod similar prevăzută și în cuprinsul:
- art. L 242-6 alin. 3 din Codul comercial francez2, ce face vorbire de un subiect activ
calificat pentru săvârșirea faptelor de abuz de bunuri sociale identificat în persoana președintelui
consiliului de administrație sau directorului general al unei societăți pe acțiuni, precum și în
- art. L 231-11 alin. 3 din Codul monetar și financiar francez3, ce are în vedere, în scopul
conturării categoriilor de subiecte de drept ce pot face obiectul unei atrageri a răspunderii, persoana
directorului unei societăți de administrare a unui trust de investiții imobiliare.
Astfel, în dreptul francez, pentru a putea califica actul de folosință realizat de membrii
organelor de conducere ale unei societăți 4 ca putând face obiectul unei infracțiuni de abuz de
bunuri sociale, este necesar ca acesta să fie, înainte de toate, contrar interesului social. Pentru a
verifica prezența acestei condiții legale, actul de folosință contrar interesului social trebuie să fie
delimitat de noțiuni asemănătoare cum sunt actul străin de obiectul social ori actul anormal de
gestiune. 5 În acest sens, jurisprudența franceză a Curții de casație a stabilit că un act străin
obiectului social ori un act anormal de gestiune nu este prin el însuși un act contrar interesului
social.
1. În acest context, actul de folosință presupune o conduită activă din partea
administratorului social, conduită ce face ca fapta de abuz de bunuri sociale să se distingă de abuzul
de putere (spre exemplu) ce constă în folosirea poziției și influenței pe care subiectul activ calificat
le are în cadrul societății pe care o reprezintă prin deturnarea interesului social în interes propriu.
În schimb, având în vedere că prin folosința abuzivă a bunurilor sociale de către membrii
organelor de conducere ai societății patrimoniul acesteia este în mod corelativ diminuat, fapta de
abuz prevăzută la art. L 242-6 alin. 3 din Codul comercial francez se poate manifesta și printr-o
inacțiune, de exemplu, omisiunea intenționată de a urmări încasarea creanțelor pe care societatea
Art. L 241-3 alin. 4 Cod comercial francez: „Le fait, pour les gérants, mêmeenl'absence de toute distribution de
dividendes, de présenter aux associés des comptesannuels ne donnant pas, pour chaqueexercice, une image fidèle du
résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cettepériodeenvue
de dissimuler la véritable situation de la société”
2
Art. L 242-6 alin. 3 Cod comercial francez: „Le président, les administrateursou les directeurs
générauxd'unesociétéanonyme de faire, de mauvaisefoi, des biensou du crédit de la société, un usage qu'ilssavent
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnellesou pour favoriseruneautresociétéouentreprise dans
laquelleilssontintéressésdirectementouindirectement”
3
Art. L 231-11 alin. 3 din Codul monetar și financiar francez „De faire, de mauvaisefoi, des biensou du crédit de la
société un usage qu'ilssavent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnellesou pour
favoriseruneautresociétéouentreprise dans laquelleilssontintéressésdirectementouindirectement”
4
Administrator, președinte al consiliului de administrație, director general, reprezentant legal etc.;
5
https://www.village-justice.com/articles/biens-sociaux-rappel-points,15087.html
1
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le are de recuperat de la diverși clienți ai săi, datornicii fiind reprezentați de parteneri de afaceri ai
societății prejudiciate în care autorul faptei (subiect activ calificat) are interese particulare.
O astfel de conduită, în viziunea doctrinei franceze, prin care conducătorul unei societăți
acordă amânări repetate la plată unor debitori în care acesta are interese personale, constituie un
abuz de putere și nu un abuz de bunuri sociale.
Jurisprudența franceză în materie a semnalat această lacună, arătând că norma
incriminatoare nu are în vedere spre sancționare și omisiunea voluntară, cum este cazul mai sus
prezentat, de îndeplinire a unui act în interesul social, dar contrar interesului administratorului6.
În acest sens, Curtea de casație franceză a reținut ca fiind împlinite condițiile de antrenare
a răspunderii pentru fapte de abuz de bunuri sociale pe seama administratorului social al unei
societăți care s-a abținut să îndeplinească demersurile necesare în vederea recuperării creanțelor
pe care societatea le înregistra față de alte trei societăți în care acesta avea un interes particular,
acordând amânări repetate, a căror consecință directă a fost destabilizarea financiară a societății al
cărei reprezentant legal era7.
Potrivit doctrinei, în situația mai sus prezentată, ar fi fost potrivită calificarea faptei
săvârșite prin omisiune voluntară drept abuz de putere, acordarea unui termen de plată constituind
o formă de manifestare a puterii iar nu un abuz de bunuri sociale, marfa fiind înstrăinată anterior
în condiții normale și în conformitate cu obiectul social8.
O critică asemănătoare a fost adusă și împotriva unei decizii a Curții de Apel Pau9,10, prin
care instanța de judecată a dispus angajarea răspunderii unui administrator al unei societăți cu
răspundere limitată pentru abuz de bunuri sociale întrucât acesta a acordat o serie de termene de
grație altor societăți față de care avea un interes, amânările fiind acordate nelimitat, fapt ce a
compromis fluxul de numerar înregistrat de societatea creditoare11.
Conform jurisprudenței citate, fapta mai sus menționată poate constitui temei al răspunderii
civile ori penale, delimitarea realizându-se pe tărâmul laturii subiective. Astfel, în cazul în care
omisiunea de a acționa în scopul recuperării creanțelor înregistrate de la un debitor în care
administratorul societății creditoare are un interes derivă dintr-o neglijență și nu a existat intenția
de abuz în interesul propriu, răspunderea acestuia va fi una exclusiv civilă, fapta neputând fi
calificată ca un abuz de bunuri sociale.
Pe de altă parte, dacă acțiunea s-a datorat relei-credințe, va opera răspunderea penală, în
conformitate cu dispozițiile art. L 242-6 alin. 3 din Codul comercial francez. Faptul că, la
momentul la care administratorul societății creditoare trebuia să îndeplinească demersurile
necesare recuperării creanțelor înregistrate, cunoștea situația financiară precară în care se afla
societatea, manifestată prin lipsa lichidităților din patrimoniu, precum și împrejurarea că acesta
deținea prerogativele necesare adoptării unor astfel de măsuri, au fost apreciate de Curtea de Apel
Paris drept indicii clare ale prezumției că, în cauză, acesta a fost de rea-credință.
2. O altă situație prezentată de jurisprudența franceză în materie are în vedere cazul
administratorului social care, folosindu-se în mod abuziv de prerogativele pe care de le deținea în
cadrul societății, a contractat un credit bancar personal, angajând societatea al cărui mandar este
să garanteze îndeplinirea obligației asumate de restituire a împrumutului la termenul scadent12.
Operațiunea de încheiere a unui astfel de contract nu este în mod inerent contrară
Simona Al Hajjar, Răspunderea civilă a administratorilor debitorului în insolvență, Ed. Universul Juridic, București,
2012, p. 118;
7
Cass Crim., 5 iunie1997,pourvoi nr. 96-84.83, Lexis;
8
A. Medina, Abus de bienssociaux – prevention, detection, porsuite, Ed. Dalloz, 2001, p.33;
9
menținută de Curtea de Casațiefrancezăprinhotărâreadin 5 iunie 1997 ;
10
Cass. Crim., 5 iunie 1997, pourvoi nr. 96-84.883, Lexis;
11
A. Medina, Abus de bienssociaux – prevention, detection, porsuite, Ed. Dalloz, 2001, p. 34;
12
https://www.avocats-picovschi.com/abus-de-biens-sociaux-une-vision-tres-extensive-de-l-usage-contraire-a-linteret-social_article_860.html
6
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interesului social, patrimoniul societății fiind afectat numai în cazul neîndeplinirii obligației de
plată asumate de către administratorul său.
Cu toate acestea, Curtea de casație franceză, conform unei jurisprudențe constante, susține
că o astfel de operațiune este contrară intereselor societății în măsura în care pe perioada derulării
contractului de împrumut există un risc ce poate afecta interesul social. În consecință, simplul risc
referitor la interesul societății care a garantat pentru executarea obligațiilor de plată asumate de
către reprezentantul său legal este, prin urmare, în viziunea Curții, suficient pentru a aprecia ca
fiind îndeplinite condițiile specifice infracțiunii de abuz de bunuri sociale.
3. De asemenea, Curtea consideră că folosirea bunurilor sociale în mod fraudulos de către
un administrator în scopul obținerii de avantaje pentru societatea al cărui reprezentant este,
reprezintă un act contrar interesului social și se sancționează în consecință.
Un exemplu în acest sens este reprezentat de cazul directorului general al unei întreprinderi
care, pentru a obține o piață de afaceri profitabilă pentru societatea sa, săvârșește o infracțiune de
corupție. Prin săvârșirea acestei infracțiuni, cifra de afaceri a societății pe care o conduce urmează
a crește în mod considerabil, acaparând o piață de desfacere a produselor comercializate mult mai
mare, crescând, în consecință, valoarea patrimoniului social prin înregistrarea de venituri noi.
Poate fi considerat acest act ca fiind contrar interesului social în condițiile în care se urmărește
mărirea profitabilității societății? Într-adevăr, în cauză, este incidentă atragerea răspunderii penale
a conducătorului societății pentru faptele de corupție însă, ar trebui pedepsită și folosința abuzivă
a activelor societății?
Cu privire la această situație, Curtea de casație franceză a susținut, prin decizia din 27
octombrie 1997, constantă până în prezent, că „utilizarea fondurilor sociale a cărei unic scop este
săvârșirea unei infracțiuni precum cea de corupție (cum este cazul de față) este contrară interesului
social motivat de faptul că expune persoana juridică riscului sancționării penale ori fiscale ca
urmare a operațiunilor desfășurate de către conducătorii săi, subminând creditul și reputația
întreprinderii”.
Astfel, săvârșirea unei infracțiuni pentru obținerea de avantaje societății este contrară
interesului social în măsura în care operațiunile întreprinse implică riscul sancționării penale sau
fiscale a societății, afectând totodată creditul și reputația acesteia13.
I. Surse on-line:
1. https://www.avocat-rouaselbazis.com/l-abus-de-bien-sociaux_ad54.html
2. https://fr.wikipedia.org/wiki/Abus_de_biens_sociaux
3. http://www.le-droit-des-affaires.com/abus-de-biens-sociaux-definition-article195.html
4. https://www.avocats-picovschi.com/abus-de-biens-sociaux-une-vision-tres-extensive-de-lusage-contraire-a-l-interet-social_article_860.html
5. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITE
XT000007056933&fastReqId=671272803&fastPos=1
6. https://www.lesechos.fr/24/02/1997/LesEchos/17342-137-ECH_abus-de-biens-sociaux--undelit-toujours-devoye.htm
7. https://www.village-justice.com/articles/biens-sociaux-rappel-points,15087.html

13

https://www.avocat-rouaselbazis.com/l-abus-de-bien-sociaux_ad54.html
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Abstract: Convenția de la New York, adoptată în 1958, reprezintă instrumentul în baza
căruia hotărârile arbitrale străine sunt recunoscute și executate pe teritoriul unui stat diferit de acela
unde a avut loc pronunțarea. Prin cerințele impuse, Convenția reușește să creeze un sistem
internațional uniform privind eficacitatea transfrontalieră a arbitrajului internațional.
Abstract: The New York Convention, 1958,embodies the instrument based on which
foreign arbitral awards are recognized and enforced in a state different than the one where the
award was rendered. Through it’s requirements, the Convention succeeds in creating an
international uniform system regarding the cross-border efficiencyof international arbitration.
Key words: arbitration; arbitral award;enforcement; recognition; convention.
The New York Convention (the “NYC” or the “Convention”), as the main instrument of
ensuring the enforcement of an international arbitral award, sets out specific requirements that an
arbitral award has to meet in order to be enforced under its provisions. The mechanism of
“enforcement” concerns the forced execution of an award previously recognized by the same
State1.
In article III of the NYC is embodied the pro-enforcement policy of the New York
Convention, and sets forth the general principle that “each Contracting State shall recognize
arbitral awards as binding and enforce them”. As a result of article III, foreign arbitral awards are
entitled to a prima facie right to recognition and enforcement in the Contracting States.2
Article III provides that Contracting States shall recognize and enforce arbitral awards
“under the conditions laid down in the following articles [of the Convention]”. Various courts have
held that these “conditions” refer to the conditions set out in articles IV, V, VI and VII of the
Convention.
Courts of the Contracting States have also confirmed that the “conditions” referred to under
Article III are those exclusively listed in the Convention and that no other condition contained in
the Contracting States’ national laws shall apply at the recognition and enforcement stage. For
Drummond Ltd. v. Ferrovias en Liquidación, Ferrocariles Nacionales de Colombia S.A. (FENOCO), Supreme Court
of Justice, Colombia, 19 December 2011, 11001-0203-000-2008-01760-00.
2
Secretariat’s Guide on the Convention.
1
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instance, in a case where a party argued that enforcement should be refused because the award was
rendered by an even number of arbitrators, which Italian law prohibits, the Italian Court of
Cassation observed that none of the Convention’s exhaustive grounds included such a condition,
and that the conditions under Italian law were irrelevant in this respect.3
Furthermore, according to Article III of the NYC, the first principle provided is that, while
the recognition and enforcement of foreign arbitral awards shall be conducted “in accordance with
the rules of procedure of the territory where the award is relied upon”, the “conditions” under
which recognition and enforcement of foreign awards can be granted are exclusively governed by
the Convention.
The second principle is that the national rules of procedure governing the recognition and
enforcement of foreign arbitral awards in each Contracting State shall not impose “substantially
more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral
awards to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of
domestic arbitral awards.”
When it comes to checking what kind of arbitral awards fall under the scope of the
Convention, and thus being prescribed the first requirements, Article I provides: “This Convention
applies to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other
than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out
of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not
considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought.”
Consequently,only the enforcement of “arbitral awards” falls within the application of the
Convention. In order to define what is an “arbitral award”, courts have found that for a decision to
be considered an “arbitral award” under the New York Convention it needs to (i) be rendered by
arbitrators, (ii) resolve a dispute or part thereof in a final manner, and (iii) be binding.
In addition, the award must be qualified as “foreign” and that criteria is met under two
situations: i) when the award is made in the territory of another State; ii) when it is not considered
a domestic award in the State where recognition and enforcement is sought.
However, the approach on what qualifies as a “domestic” or “foreign” award is ultimately
determined by the legislation of the place where the enforcement proceedings will be pursued. For
example, courts have held an award to be non-domestic, within the meaning of Article I, when it
is made in the State where recognition and enforcement is sought under the procedural law of
another State. Also, courts have held an award to be non-domestic when it is made in the State
where recognition and enforcement is sought but concerns a dispute involving one or more
international elements (as seen in the United States Federal Arbitration Act).
What is more to be mentioned with regards to the scope of the NYC is that, even though it
is applicable to all foreign awards, irrespective of the country where they were made, the
Convention gives way to signatory States to limit this scope by taking advantage of the reciprocity
reservation, which restricts the application of the Convention to foreign awards only made in the
territory of another Contracting State. A second reservation given to Signatory States is that to
limit the scope of the Convention to matters considered as commercial under the national law of
the State making such reservation.
Moving to the formal requirements imposed by the New York Convention, Article IV (1)
lists two items that the applicant should supply to the enforcing court in order to have the award
recognized and enforced: the duly authenticated original award (or a duly certified copy) and the
original agreement referred to in Article II (or a duly certified copy).
The above-mentioneddocuments must be made in or translated into the language of the
3

Nigi Agricoltura srl v. Inter Eltra Kommerz und Produktion GmbH, Supreme Court, Italy, 23 July 2009, 17312. See
also Privilegiata Fabbrica Maraschino Excelsior Girolamo Luxardo SpA v. Agrarcommerz AG, Supreme Court of
Cassation, Italy, 15 January 1992, XVIII Y.B. Com. Arb. 427 (1993).
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court conducting the recognition and enforcement proceedings. The translations are to be provided
in addition to the original documents and not in lieu thereof4. Article IV (2) further provides that
such translations are to be certified by an official or sworn translator or a diplomatic or consular
agent.
Article IV expressly provides that the applicant shall supply the documents listed
thereunder “at the time of the application”. Given the wording of this provision, it is clear that the
requirement of submitting the requested documentation has to be fully performed at the moment
of application, not later.
With regards to what the arbitral award should contain, the Convention does not impose
any specific input, but this can be drawn from several court decisions, which mainly sums up to:
i) the entirety of the award (the introduction, dictum and reasons for the decision); ii) the names
of the parties; iii) the names and signatures of the arbitrators.
Finally, the award must not fall under one of the grounds listed under Article V, where the
Convention grants courts of the Contracting States the discretion to refuse to recognize and enforce
an award on the basis of specific exhaustive grounds.
There are two categories of grounds for refusal: 1) grounds which may be invoked by the
parties [Article V(1)] which include: (a) incapacity of the parties and formal invalidity of the
arbitration agreement, (b) violation of due process, (c) excess of authority by the arbitrator, (d)
infringement of the composition of the arbitral tribunal or of the arbitration proceedings and (e)
the award has not yet become binding or has been set aside or suspended; 2) those which the court
may invoke ex officio [Article V(2)]: a) non-arbitrability of the subject matter, and b) violation of
the public policy of the law of the country where recognition and enforcement is sought.
When it comes to identifing the person who can bring the request of enforcing a foreign
arbitral award in front of the national court, the Convention only mentiones in the first paragraph
of Article I, that “where the recognition and enforcement of such awards are sought, [...] between
persons, whether physical or legal”. Therefore, what can be concluded is that the Convention can
be applied to/by both natural persons, legal entities, such as companies, and even persons of public
law.
Consequently, if the NYC makes no other mandatory requirement with regards to whom
bears the burden of proof, one conclusion can be drawn from a systematic interpretation. Since the
applicant is required to provide the court with the arbitral award and agreement and given the
nature of the arbitration proceedings, only the party that has taken party in the arbitration and
whose name appears on the arbitration award can submit the arbitral award for enforcement.
Finally, the doctrine is of the view that the successors in rights, of the natural or legal persons that
have taken part in the arbitration, should also be allowed to submit the award for enforcement.

4

Inter Maritime Management S.A. v. Russin & Vecchi, Federal Tribunal, Switzerland, 9 January 1995, XXII Y.B.
Com. Arb. 789 (1997).
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Dreptul de a se adresa Ombudsmanului european1

Dr. Silviu Alexandru Lăzărescu-Simion
În strânsă legătură cu dreptul de a adresa petiții Parlamentului European și de a se adresa
organelor, instituțiilor și organelor consultative ale Uniunii, dreptul cetățenilor Uniunii de a se
adresa Ombudsmanului European ce a fost introdus prin Tratatul de la Maastricht se exercită
conform prevederilor art.20 TUE în condițiile și în limitele fixate prin tratate și prin măsurile
adoptate pentru punerea în aplicare a acestora.
Instituția Ombudsmanului European este reglementată la nivelul legislației primare a
Uniunii de dispozițiile art.228 TFUE (fostul art.195 TCE) prin raportare la art.20 alin.(2) lit.d)
TFUE (fostul art.17 TCE) și art.24 parag.3 TFUE (fostul art.21 TCE).
Numai dispozițiile art.228 TFUE sunt direct aplicabile și Tratatului de Instituire a
Comunității Europene a Energiei Atomice (EURATOM) conform art.106a din acest tratat.
Menționăm de asemenea că personalului Ombudsmanului European îi sunt deopotrivă aplicabile
reglementările art.339 TFUE (fostul art.287 TCE) cât și reglementările art.194 din Tratatul
Euratom. Procedura de alegere a Ombudsmanului European de către Parlamentul European și
respectiv cea de destituire a acestuia este reglementată de dispozițiile art.228 alin.(1)-(2) TFUE
coroborat cu art.219 și 221 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European.
Conform art.24 TFUE (fostul art.21 TCE) orice cetățean al Uniunii se poate adresa
Ombudsmanului în conformitate cu dispozițiile art.228 TFUE. Astfel conform art.228 alin.(1)
TFUE, Ombudsmanul European este îndrituit să primească plângeri din partea oricărui cetățean al
Uniunii sau a oricărei persoane fizice sau juridice ce își are stabilită reședința sau sediul social în
unul din statele membre ale UE, care vizează cazuri de administrare defectuoasă ce privesc
activitatea instituțiilor, organelor sau agențiilor Uniunii, excepție făcând exercitatea funcțiile
jurisdicționale ale CEJ.
Ombudsmanul European este îndrituit conform art.228 alin.(1) TFUE prin raportare la
prevederile art.2 alin.(2) din Decizia Parlamentului European privind statutul și condițiile generale
pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului2 să efectueze investigații din proprie inițiativă în
situația în care apreciază oportun acest demers sau prin mijlocirea unui membru al Parlamentului
European. Cu privire la aceste modalități de exercitare a investigațiilor de către Ombudsmanul
European, remarcăm faptul că atât dispozițiile TFUE cât și cele din cadrul Deciziei Parlamentului
European privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului și
Decizia Ombudsmanului European privind adoptarea dispozițiilor de executare 3 , nu stabilesc
criterii de apreciere a oportunității efectuării investigațiilor din proprie inițiativă de către
Ombudsmanul European deși acest demers s-ar fi impus având în vedere că dispozițiile art.228
Parte din conținutul Tezei de doctorat ”Partajarea competențelor și responsabilităților la nivel național, federal și la
nivelul Uniunii Europene” susținută în ședința publică din 27 aprilie 2017 și coordonată de prof. univ. dr. Nicolae
Voiculescu
2
Decizia Parlamentului European privind statutul şi condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului a fost
adoptată la 9 martie 1994 (JO L 113, 4 mai 1994) şi modificată prin deciziile din 14 martie 2002 (JO L 92, 9 aprilie 2002) şi
din 18 iunie 2008 (JO L 189, 17 iulie 2008). Decizia privind statutul şi condițiile generale de exercitare a funcțiilor
Ombudsmanului, a fost anexată cu titlu informativ în cadrul anexei X la Regulamentul de procedură al Parlamentului European.
3
Decizia Ombudsmanului European privind adoptarea dispozițiilor de executare adoptată la 8 iulie 2002 şi modificată
prin Deciziile Ombudsmanului din 5 aprilie 2004 și din 3 decembrie 2008.
1
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alin.(1) TFUE stabilesc că “(…) Ombudsmanul efectuează investigațiile pe care le consideră
justificate, din proprie inițiativă (…)”.
Din punct de vedere procedural, Decizia Parlamentului European privind statutul și
condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului stabilește în cadrul art.2 alin.(3)(4) condițiile de admisibilitate ale unei plângeri adresate Ombudsmanului European fără a se
menționa dacă aceste condiții sunt aplicabile deopotrivă în situația sesizării directe sau prin
intermediul unui membru al Parlamentului European.
Astfel, o primă condiție, pe care o apreciem ca fiind rezonabilă, instituie obligația ca
plângerea să ofere informații privind obiectul acesteia, identitatea peționarului cât și caracterul
confidențial sau public al plângerii.
Constatăm însă că cea de a doua condiție enunțată în cadrul art.2 alin.(4) din decizia
menționată mai sus, consacră un veritabil termen de prescriere al dreptului de petiționare la
Ombudsmanul European. În acest sens, se instituie obligația ca plângerea “(…) să fie introdusă
în termen de doi ani de la data la care faptele care o justifică sunt aduse la cunoștința autorului
acesteia și să fi fost precedată de demersurile administrative corespunzătoare pe lângă instituțiile
și organele în cauză.” Apreciem că această cerință condiționează în mod restrictiv exercitarea
dreptului de petiționare către Ombudsmanul European.
O a treia condiție de admisibilitate ce reiese din analiza dispozițiilor art.3 alin.(1) din
Decizia Ombudsmanului European privind adoptarea dispozițiilor de executare prin raportare la
prevederile art.2 alin.(5) din Decizia Parlamentului European privind statutul și condițiile generale
pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului, vizează stabilirea competenței de soluționare a
petiției. În acest sens, urmare a analizării petiției, Ombudsmanul European poate aprecia că
plângerea se află “în afara mandatului său” situație în care va închide dosarul aferent plângerii și
va putea“ sfătui” petiționarul să se adreseze unei alte autorități.
Ulterior constatării competenței în soluționarea plângerii, conform prevederilor art.4 din
Decizia Ombudsmanului European privind adoptarea dispozițiilor de executare, Ombudsmanul
European hotărâște demararea unei anchete în măsura în care plângerea este admisibilă și sunt
suficiente motive pentru începerea unei anchete sau închiderea dosarului cu înștiințarea
reclamantului în situația în care plângerea nu este motivată suficient.
Remarcăm de asemenea faptul că norma de drept primar reprezentată de prevederile art.228
alin.(1) TFUE instituie și obligația Ombudsmanului European de a întocmi un raport anual către
Parlamentul European cu privire la plângerile ce i-au fost adresate cât și un raport ce este înaintat
Parlamentului și instituției în cauză în situația constatării unui caz de administrare defectuoasă.
Totuși, deși prevederile art.228 TFUE nu instituie un termen de depunere la Parlamentul European
a raportului anual al Ombudsmanului European, această deficiență legislativă este acoperită de
dispozițiile art.220 alin.(2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European prin
raportare la art.3 alin.(8) din Decizia Parlamentului European privind statutul și condițiile generale
pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului care stabilește obligația Ombudsmanul European de
a prezenta Parlamentului European un raport ce vizează rezultatele anchetelor întreprinse, la
încheierea fiecărei sesiuni anuale.
Conform prevederilor art.3 din decizia mai sus menționată, în vederea realizării
investigațiilor pe care le consideră necesare, instituțiile și organele Uniunii au obligația de a furniza
Ombudsmanului informațiile cerute și de a oferi acces nerestricționat la aceste informații cu
respectarea regimului juridic aplicabil acestor documente. Dacă aceste documente provin de la
statele membre, furnizarea acestor informații se va face doar cu acordul acestora atunci când
documentele au un regim de clasificare secret stabilit prin dispoziții legale sau administrative.
Complementar, aceste informații sunt furnizate în aceleași condiții și de către autoritățile statelor
membre prin intermediul reprezentanțelor permanente ale statelor membre pe lângă Uniunea
Europeană. În contextul în care nu se dau curs solicitărilor Ombudsmanului European, acesta
sesizează Parlamentul European în vederea efectuării demersurilor care se impun.
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De asemenea, remarcăm că prevederile art.228 TFUE instituie obligația Ombudsmanului
European de a transmite un raport doar către Parlamentul European și instituțiile Uniunii Europene
după ce constată un caz de administrare defectuoasă deși Ombudsmanul European primește în
prealabil în termen de 3 luni un punct de vedere atât de la instituția ce face obiectul unui caz de
administrare defectuoasă cât și de la organul, oficiul sau agenția vizată. Totodată, apreciem că
această deficiență de redactare din cadrul dispoziției art.228 TFUE prin care nu se prevede
obligativitatea transmiterii raportului și la organele, oficiile sau agențiile vizate de un caz de
administrare defectuoasă deși li se solicită acestora comunicarea unui punct de vedere, a fost parțial
acoperită prin dispozițiile art.3 alin.(7) din cadrul Deciziei Parlamentului European privind statutul
și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului care prevăd că Ombudsmanul
transmite raportul privind cazul de administrare defectuoasă Parlamentului și instituției sau
organului în cauză. Față de această situație opinăm că art.228 TFUE ar fi trebui modificat în sensul
extinderii obligației de transmitere a raportului întocmit de către Ombudsmanul European și
organelor, oficiilor sau agențiilor unde au fost constatate de către Ombudsmanul European situații
de administrare defectuoasă.
Analizând comparativ reglementările privind dreptul a adresa plângeri Ombudsmanului
European, în forma prevăzută în cadrul TFUE și cea prevăzută în cadrul Tratatului Instituind o
Constituție pentru Europa constatăm o serie de modificări. Astfel în timp ce dispozițiile art.I-10
alin.2 lit.d) coroborat cu art.I 49, art.II-103 și art.III-335 din Tratatul instituind o Constituție pentru
Europa reglementa o nouă instituție reprezentată de Mediatorul European, dispozițiile în materie
ulterioare adoptării Tratatului de la Lisabona respectiv (art.20 lit.d coroborat cu art.24 paragraful
3 și art.228 TFUE) revin la denumirea generică de “Ombudsman”, ce a fost prevăzută anterior în
cadrul art.21 și 195 TCE, însă prin reformulare a primit denumirea de „Ombudsman European”.
Acest demers a fost apreciat ca fiind necesar având în vedere notorietatea instituției
Ombudsmanului ce își găsește corespondent în istoria constituțională a statelor membre ale
Uniunii, adăugarea denumirii de European fiind necesară în vederea delimitării activității acestei
instituții de autoritățile Ombusdman prezente la nivelul statelor membre ale Uniunii4.
Totodată, constatăm că în forma propusă de dispozițiile art.I 49 din Tratatul Instituind o
Constituție pentru Europa, Mediatorul European este abilitat să ancheteze aceste plângeri, în timp
ce reglementările în materie ulterioare adoptării Tratatului de la Lisabona respectiv dispozițiile
art.228 TFUE, prevăd că Obudsmanul European este împuternicit să investegheze plângerile
primite. În acest sens, apreciem că prin prevederile ce se doreau a fi instituite prin art.I 49 din
Tratatul Instituind o Constituție pentru Europa, legiuitorul european a urmărit extinderea
atribuțiilor instituției Mediatorului European. Ne susținem această opinie remarcând demersul
legislativ privind abandonarea acordării de „împuterniciri” în favoarea unei „abilitări” conferite în
mod direct prin textul constituțional cât și extinderea prerogativelor de control de la nivel de
„investigație” la nivel de „anchetă”, în forma propusă prin Tratatul Instituind o Constituție pentru
Europa.
De asemenea, se constată că în forma propusă de Tratatul instituind o Constituție pentru
Europa sunt exceptate de la efectuarea unor anchete de către Mediatorul European fapte care au
făcut și fac „obiectul unei proceduri jurisdicționale” în timp de ce reglementările în materie
ulterioare adoptării Tratatului de la Lisabona, respectiv art.228 alin.(1) TFUE, stabilesc că aceste
exceptări se raportează la fapte ce fac sau au făcut “ obiectul unei proceduri judiciare”. În acest
sens constatăm că reglementarea prevăzută de art.228 alin.(1) TFUE prevede o restrângere a
Instituția Avocatului Poporului (Ombudsman) a fost introdusă în România prin dispozițiile art.55-57, Capitolul IVTitlul II - Drepturile, libertățile şi îndatoririle fundamentale din Constituția României din 1991 publicată în
M.Of.nr.233 din 21 noiembrie 1991. Reglementarea la nivelul legislației primare a Instituției Avocatului Poporului a
fost realizată prin adoptarea Legii nr.35 din 13 martie 1997 privind organizarea şi funcționarea instituției Avocatul
Poporului, publicată în M.Of. nr.48 din data de 20 martie 1997.
4
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situațiilor ce sunt exceptate de la anchetele efectuate de Mediatorul European.
Înainte de a prezenta o parte a opiniilor exprimate în doctrină cu privire la instituția
Ombudsmanului European apreciem necesar să menționăm câteva informații relevante privind
activitatea Ombudsmanului European prezentate în cadrul Raportului anual pentru 2014 al
Ombudsmanului European5.
Astfel conform informațiilor furnizate de raport în anul 2014 au fost înregistrate un număr
de 2079 de plângeri; au fost oferite 19170 de recomandări prin intermediul ghidului interactiv
găzduit pe site-ul Ombudsmanului European și respectiv au fost întocmite 1823 de răspunsuri din
partea serviciilor acestei instituții. Din totalul de 342 de anchete deschise de Ombudsmanul
European în 2014, 325 de anchete au fost deschise pe baza plângerilor adresate, iar 17 anchete au
fost deschise din proprie inițiativă6.
Menționăm că România a avut un număr de 65 de plângeri înregistrate și respectiv un
număr de 7 anchete deschise în 2014, situație aproape identică cu a Bulgariei care a înregistrat un
număr de 66 de plângeri din care 7 anchete deschise.
Este important de subliniat faptul că informațiile furnizate în cadrul raportului anual privind
activitățile Ombudsmanului European în 2014 au fost reținute și în cadrul Raportului
Parlamentului European din 02.02.2016 referitor la raportul anual privind activitățile
Ombudsmanului European în 2014, fiind formulate cu această ocazie doar două observații critice.
O primă observație vizează necesitatea efectuării unei anchete care să vizeze “(…) o îmbunătățire
a transparenței din partea Comisiei, în special cu privire la accesibilitatea cantitativă și calitativă
a informațiilor furnizate cetățenilor și organizațiilor societății civile, în urma solicitării acestora
de a avea acces la documente (…)”7 ținând seama de o serie de constatări ce vizează nerespectarea
adecvată a prevederilor Convenției de la Aarhus8 și a reglementărilor de drept derivat european
reprezentate de Regulamentul (CE) nr.1367/20069 și Regulamentul (CE) nr.1049/200110.
Cea de a două observație formulată de Parlamentul European vizează necesitatea utilizării
de către Ombudsman în cadrul investigațiile sale, a prevederilor Convenției Organizației
Națiunilor Unite împotriva corupției (UNCAC), a orientărilor OCDE pentru gestionarea
conflictelor de interes în serviciul public cât și a recomandărilor elaborate de Transparency
International în acestă materie.
În finalul analizei instituției Obudsmanului European apreciem necesar să prezentăm
5

Raport anual pentru 2014 al Ombudsmanului European, sursa: http://www.ombudsman.europa.eu/ro/activities/
annual report.faces/ro/59959/html.bookmark
6
În perioada 2003-2014 evoluția numărul de plângeri primite care nu au intrat în sfera de competență a
Ombudsmanului European se prezintă astfel: 1768 plângeri în 2003; 2729 plângeri în 2004; 2673 plângeri în 2005;
2768 plângeri în 2006; 2401 plângeri în 2007; 2544 plângeri în 2008; 2392 plângeri în 2009; 1983 plângeri în 2010;
1846 plângeri în 2011; 1720 plângeri în 2012; 1665 plângeri în 2013; 1427 plângeri în 2014. În perioada 2003-2014
evoluția numărul de anchete închise de către Ombudsmanului European se prezintă astfel: 180 în 2003; 251 în 2004;
312 în 2005; 250 în 2006; 351 în 2007; 355 în 2008; 318 în 2009; 326 în 2010; 318 în 2011; 390 în 2012; 461 în 2013
și 400 în 2014. În perioada 2003-2014 evoluția numărul de anchete deschise de către Ombudsmanului European se
prezintă astfel: 253 în 2003; 351 în 2004; 343 în 2005; 267 în 2006; 309 în 2007; 296 în 2008; 339 în 2009; 335 în
2010; 396 în 2011; 465 în 2012; 350 în 2013 și 342 în 2014.
7
Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2014 (2015/2231(INI) -Comisia
pentru petiții, sursa: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML
+REPORT+A8-2016-0020+0+DOC+PDF+V0//RO
8
Convenția de la Aarhus, din 25 iunie 1998, privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și
accesul la justiție în probleme de mediu, publicată în M.Of. nr.224 din 22 mai 2000.
9
Regulamentul (CE) nr.1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind
aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la
informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului, publicat în JO L 264,
25 septembrie 2006.
10
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul
public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei, publicat în JO L 145, 31 mai 2001.
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câteva dintre opiniile exprimate în doctrină ce reflectă în viziunea noastră sprijinul adus
democratizării și întăririi construcției europene precum și referințele noastre personale în această
materie.
Conform unei opinii doctrinare, se apreciază că “apariția instituției Mediatorului
European, prin Tratatul de la Maastricht, reprezintă un nou pas către transparență, unul dintre
obiectivele politice ale unor state membre, printre care cele din Europa de Nord, în care această
instituție este prezentă de mai mulți ani (…)”11. Remarcăm de asemenea, opinia conform căreia
„(…) Activitatea Ombudsmanului a contribuit la elaborarea unui adevărat Cod al administrației
publice europene, care apare în Cartă”12 și tot această activitate “(…) a fost cea care a contribuit
la explicitarea dreptului cetățenilor de a avea acces la documentele UE, acesta apărând expres
în Tratatul de la Amsterdam și într-o formă nouă, în cel de la Lisabona (…)”13.
Într-o opinie critică menționată în doctrină se apreciază „(…) dreptul de a petiționa
Parlamentul European și de a se adresa Ombudsmanului (Avocatul Poporului) European a fost
trâmbițat ca parte a drepturilor “cetățeanului Uniunii Europene”. De fapt, majoritatea oamenilor,
chiar dacă au cunoștință de existența biroului Ombusmanului European sau dacă au vreo idee
despre ce poate face pentru ei titularul funcției, au luat de fapt de bun acest drept de petiționare,
la fel ca și în cazul Parlamentului, fără îndoială. Cu toate acestea, în mod evident, acesta nu este
un drept care ține de cetățenie. În multe părți ale Europei, oamenii s-au bucurat de dreptul de
petiționare încă din Evul Mediu, chiar și cei cărora li se refuzau alte forme de participare la viața
politică (femeile și străinii). Și cu siguranță, pentru a nu fi întrecute de monarhiile medievale ori
de adunările Stărilor Generale, reglementările privind Ombudsmanul exprimă foarte clar că orice
persoană, cu sau fără cetățenie, rezident legal al unuia dintre statele membre are dreptul de a
folosi serviciile acestuia.”14.
Asupra acestei ultime opinii ne exprimăm serioase rezerve. În acest sens considerăm că
dreptul de a se adresa Ombudsmanului (Avocatul Poporului) European reprezintă un drept
complementar cetățeniei europene de care beneficiază exclusiv cetățenii Uniunii și care nu poate
fi exercitat de persoanele care nu dețin calitatea de cetățean al Uniunii. Totuși în situația petițiilor
adresate Parlamentului European persoanele fizice sau juridice ce nu dețin cetățenia Uniunii
Europene sau au reședința sau sediul social într-un stat UE, acestea pot face obiectul unei
examinări realizate de către comisia competentă în materie. În opinia noastră, dreptul a se adresa
Ombudsmanului (Avocatul Poporului) European și de a adresa petiții Parlamentului European,
operaționalizează conceptul cetățeniei europene, prin asigurarea unei interacțiuni directe a
cetățenilor Uniunii cu activitățile instituțiilor unionale.

Augustin Fuerea, “Manualul Uniunii Europene, Ed.a V-a”, p. 296.
Art.44 din Carta drepturilor fundamentale în UE.
13
Iordan Gheorghe Bărbulescu, Noua Europă, vol.1: Identitate și model european, op. cit., p. 540
14
Steven P. Mc.Giffen, Uniunea Europeană: Ghid critic, Regia Autonomă Monitorul Oficial, București, 2007, p. 58.
11
12
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Pactele societare în societățile cotate în dreptul italian

Drd. Carmen Andreea Purcea Rezeanu
1. Introducere
Odată cu începutul noului mileniu, omenirea trece prin schimbări profunde. Am asistat, în
doar câțiva ani, la transformări incredibile: era informațională, compiuterizarea rapidă, la nașterea
biotehnologiei și chiar la inteligența artificială.
Pentru a supraviețui în anii care vin, organizațiile de succes – antreprenoriale,
guvernamentale sau nonprofit – au nevoie de schimbări profunde de managment. Oamenii care
lucrează pentru ele vor fi nevoiți să gândească mai repede și să lucreze mai inteligent.
Astfel, prezentul articol încearcă să aducă noutate în sfera dezbaterilor juridice, să
sintetizeze, plecând de la sursele normative italiene, evoluția conceptului de pacte societare în
societățile cotate, analizând totodată contextul în care aceste pacte au apărut, s-au manifestat și au
evoluat.
Plecând de la dispozițiile Decretului Lege nr.58/1998, propun o serie de considerații
privind pactele societare care stau la baza reglementărilor actuale italiene, în încercarea de a
sintetiza conceptul și de a îl expune astfel cum s-a cristalizat în practică, în jurisprudență, în
doctrina, în dreptul italian.
2. Regulament
Așa cum am precizat anterior, Decretul Lege nr.58 din februarie 1998 (Textul consolidat
al dispozițiilor privind intermedierea financiară, în conformitate cu articolele 8 și 21 din Legea din
6 februarie 1996, nr.52 actualizată cu modificările aduse prin Decretul Legislativ nr.233 din 15
decembrie 2017, în vigoare de la 28 februarie 2018) 1 – text unic al dispozițiilor privind
intermedierea financiară (denumit în continuare lege) - care în art.122 stabilește regimul unor
astfel de acorduri2:
„Acordurile acționarilor
1. Acordurile acționarilor, sub orice formă ar fi stipulate, referitoare la exercitarea
drepturilor de vot în societățile cu acțiuni listate și societățile care le controlează în termen de
cinci zile sunt:
a) comunicate de Consob3;
b) publicat pentru extragere în presa zilnică;
c) înregistrat la Registrul Comerțului din locul în care își are sediul social;
d) comunicate societăților cu acțiuni listate.
2. Consob, prin regulament, stabilește metodele și conținutul comunicării, extrasul și
publicația.
3. În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la alineatul (1), acordurile sunt anulate.
Decreto Legislativo n.58 del 24 febbrario 1998 – Testo unico delle dispozioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbrario 1996, n.52 (aggiornato con le modifiche apportate con
D.Lgs.n.233 del 15 dicembre 2017, in vigore dal 28 febbrario 2018) http://www.consob.it/web/area-pubblica/ricerca//asset_publisher/B7kKXz2TuELz/content/legge-n-86-1994
2
http://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88
3
Comisia Națională pentru Societăți și Bursa de Valori.
1
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4. Dreptul de vot privind acțiunile cotate pentru care nu au fost îndeplinite obligațiile
prevăzute la alineatul (1) nu poate fi exercitat. În caz de nerespectare, se aplică articolul 14,
paragraful 5. De asemenea, apelul poate fi propus de Consob în termenul indicat la articolul 14
alineatul (6).
5. Acest articol se aplică pactelor stipulate sub orice formă:
a) care stabilesc obligațiile de consultare prealabilă pentru exercitarea derptului de vot
în societățile pe acțiuni listate și în societățile care le controlează;
b) caer plasează limite la transferul acțiunilor sau instrumentelor financiare aferente
care atribuie drepturi de cumpărare sau de subscriere;
c) care prevăd achiziționarea acțiunilor sau instrumentelor financiare prevăzute la
lit.b);
d) care au ca obiect sau efect exercitarea în comun a unei influențe dominante asupra
acestor societăți;
e) destinate să încurajeze sau să contracareze realizarea obiectivelor unei oferte publice
de cumpărare sau de schimb, inclusiv angajamentele de a nu adera la o ofertă.”
Aceste dispoziții, în realitate, apără interesele acționarilor minoriari pentru a cunoaște în
mod complet și în timp util similitudinea persoanelor care, asupra societății cotate, exercită o
putere de conducere și control sau doar o acțiune având puterea de a-i modifica conținutul.
Totodată, se subliniază că, în scopul de a proteja investitorii și acționarii minoritari, se
dorește o reglementare a unor profiluri ale convențiilor societare, care în mare parte remarcă pentru
structurile de proprietate ale societăților cotate: publicitatea și durata.
Art.1224 și art.1235„Durata acordurilor și dreptul de retragere:
4

Decreto legislativo 24 febbrario 1998, n.58, Testo Unico della Finanza
Art.122, alin.1:„ 1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle societa
con azioni quotate e nelle societa che le controllano entro cique giorni dalla stipulazione sono:
a) comunicati alla Consob;
b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la societa ha la sua sede legale;
d) comunicati alle societa con azioni quotate.
2. La Consob stabilisce con regolamento le modalita e i contenuti della comunicazione, dell’estratto e della
pubblicazione.
3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.
4. Il diritto di votto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma
1 non puo essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l’articolo 14, comma 5. L’impugnazione puo essere
proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell’articolo 14, comma 6.
5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:
a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto nelle societa con
azioni quotate e nelle societa che le controllano;
b) che pongono limiti al transferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritii
di aquisto o di sottoscrizione delle stesse;
c) che prevedono l’aquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettra b);
d) aventi per oggeto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali societa;
d-bis) volti a favorite o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un’offerta pubblica di acquisto o di
scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un’offerta.
http://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88
5
Art.123 Durata dei patti e diritto di recesso
1. I patti indicati nell’articolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si
intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono
rinnovabili alla scadenza.
2. I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di
recedere con un preavviso di sei mesi. Al recesso si apllica l’articolo 122, commi 1 e 2.
3. Gli azionisti che intendano aderire a un’offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli
articoli 106 o 107 possono recedere senza preavviso dai patti indicati nell’articolo 122. La dichiarazione di
recesso non produce effetto se non si e perfezionato il trasferimento delle azioni.
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1. Acordurile menționate la art.122, dacă sunt pe perioadă determinată, nu pot avea o
durată mai mare de trei ani și sunt considerate a fi încheiate pentru această durată chiar dacă
părțile au prevăzut un termen mai lung; acordurile se pot reînnoi la expirarea termenului.
2. Acordurile pot fi, de asemenea, prevăzute pe o perioadă nedeterminată; în acest caz,
fiecare contractant are dreptul de se retrage cu un preaviz de șase luni. Articolul 122, alineatele
(1) și (2) se aplică retragerii.
3. Acționarii care doresc să participe la o ofertă publică de achiziție sau la o ofertă de
schimb promovată în conformitate cu articolele 106 sau 107, pot să se retragă fără preaviz din
acordurile prevăzute la articolul 122. Declarația de retragere nu are efect decât dacă transferul
acțiuni a fost perfectat”.
Textele de lege mai sus citate împreună cu articolele 2341-bis și 2341-ter din Codul Civil
italian au tendința și doresc să garanteze un anumit grad de stabilitate în guvernarea societăților,
element reținut, oricum, a fi de mare ajutor în scopul unei gestionări eficiente a societăților.
V. Cariello6 subliniază: „ o putere de control gestionată din umbră, inaccesibilă cunoașterii
pentru cei care nu participă la aceasta, ar exclude posibilitata fiecărui acționar și a minorităților
organizate de a evalua așteptările și perspectivele propriei activități în cadrul societății.”
Cu privire la pactele societare, acestea merg mână în mână cu ordinea publică economică,
dar structurile de putere pe care le formează, deoarece deformează funcționarea firească a
mecanismului social, trebuie să poată fi recunoscute de cei care nu le cunosc7.
3. Identificarea situațiilor
Cu privire la regimul schițat de Textul consolidat al dispozițiilor privind intermedierea
financiară se aplică pactelor care intră în categoria menționată la art.122, cu împrejurarea să aibă
ca obiect societăți italiene ale căror acțiuni să fie cotate pe piețele reglementate italiene sau ale
altor țări ale Uniunii Europene8.
Astfel, se exclud din sfera de aplicare, pactele care se referă la societățile italiene cotate pe
piețele reglementate ale țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, de asemenea și cele
care se referă la societățile străine cotate pe piețele italiene reglementate.
Comparând cele două opțiuni legislative, în prima parte, este absolut întemeiat într-o
percepție de respect reciproc a normelor naționale, aceasta fiind confirmate și de dispozițiile
art.1249: „Cazuri de inaplicabilitate. Consob poate declara inaplicabile articolele 120, 121, 122
și 123, alin.2, teza II, societăților italiene cu acțiuni cotate numai pe piețele reglementate din alte
țări ale Uniunii Europene, luând în considerare legea aplicabilă acestor societăți în virtutea
listării” lege care, prevede dreptul de a nu se supune îndatoririi respectării dispozițiilor în materie

http://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88
V. Carriello, „ Protecția minorităților și acorduri societare în societățile cotate” în Rev. Soc., 1999, 732 apud Davide
PROVERBIO, Societăți și Piețe financiare, Pacte societare, Disciplină, practici și modele contractuale, Ed. IPSOA
Gruppo Wolters Kluwer, Milanofiori Assago (MI), pag.145
7
DELLE DONNE C. „Sindicatele de vot și reforma Draghi”, noile frontiere ale societarului în societățile cotate”, în
Cor. Jur., 2001, 1249 și urm. apud Davide PROVERBIO, Societăți și Piețe financiare, Pacte societare, Disciplină,
practici și modele contractuale, Ed. IPSOA Gruppo Wolters Kluwer, Milanofiori Assago (MI), pag.145
8
Davide PROVERBIO, Societăți și Piețe financiare, Pacte societare, Disciplină, practici și modele contractuale, Ed.
IPSOA Gruppo Wolters Kluwer, Milanofiori Assago (MI), pag.147
9
Art.124 (Casi di inapplicabilita)
1. La Consob può dichiarare inapplicabili gli articoli 120, 121, 122 e 123, comma 2, secondo periodo, alle società
italiane con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea, in considerazione della
normativa applicabile a tali società in forza della quotazione.
6
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de pacte societare, societățile italiene cu acțiuni cotate doar pe piețele reglementate ale altor țări
ale Uniunii Europene10.
Pe de altă parte, a doua opțiune, este de neînțeles ( fiind mai ușor de lămurit doar în funcție
de motivațiile faptice, cum ar fi imposibiliatea de a efectua o impunere a procedurilor orginare de
la autoritățile italiene față de societățile străine): din ce cauză pactele societare ce au ca obiect
guvernarea unei societăți, de exemplu cea olandeză, ale cărei activități sunt negociate pe Piața
compiuterizată Italiană, nu trebuie să aparțină regimului de publicitate prevăzut de legea italiană,
adică, cu alte cuvinte, de ce acționarul minoritar trebuie să fie mai puțin protejat față de
corespondentul său care a cumpărat o miză minoritară într-o societate cotată italiană11 ?
Privind lucrurile din perspectiva celuilalt, alegerea pare cu atât mai mult de neînțeles (mai
ales din perspectiva teoriei generale a dreptului), deoarece, amintim că regulamentul aplicat
pactelor ce au ca obiect societățile, chiar dacă sunt de naționalitate străină, dar. Activează pe piața
cotată italiană.
Davide Proverbio12, identifică din punct de vedere al conținuturilor pactelor societare așa
cum sunt reglementate de legea italiană, sindicatele de vot (adică acele pacte ce au ca obiect modul
de exercitare a dreptului de vot). Această identificare și analiză se justifică dat fiind faptul că
aceste pacte, eminamente, reprezintă instrumentul cu ajutorul căruia grupurile mai mult sau mai
puțin extinse de asociați pot ajunge să exercite controlul unei societăți cotate.
Ceea ce se observă imediat, este că aceste pacte, cu deosebire, reflectă mijlocul special cu
ajutorul căruia grupurile de asociați pot ajunge să valorifice controlul unei societăți cotate.
4.Forma
Pactele reglementate de art.122 din lege precizează că acestea pot fi stipulate sub orice
formă.
Marea majoritate a doctrinei și jurisprudența recentă13 au ajuns la concluzia că este probabil
să se introducă ( pe lângă înscris autentic și act simplu sub semnătură privată) și în formă verbală,
având ca excepție necesitatea de a efectua transcrierea acestora în scopuri de publicitate14.
S-a subliniat că din considerente comunicare și probă, forma scrisă este absolut necesară,
ceea ce demonstrează că este o diferență majoră între forma necesară pentru ca un contract să fie
valabil și forma pe care acest pact o ia pentru a desfășura anumite efecte legale.
Din acest punct de vedere în doctrină s-a apreciat că „în realitate, o astfel de coexistență
între forma liberă ad validitatem și forma necesară în scopuri de publicitate nu constituie un caz
izolat: să ne gândim, de exemplu, la transferul de cote ale unei societăți cu răspundere limitată
care, conform doctrinei, poate fi stabilit între părți [omissis]sub forme pur și simplu verbale,
rămânând valabilă necesitatea de a efectua, chiar și ulterior, consacrarea acestui pact în formă
scrisă [omissis], cu scopul de a face ca respectivul transfer să fie opozabil societății odată ce sunt
îndeplinite formalitățile15”.

Davide PROVERBIO, Societăți și Piețe financiare, Pacte societare, Disciplină, practici și modele contractuale, Ed.
IPSOA Gruppo Wolters Kluwer, Milanofiori Assago (MI), pag.147 și urm.
11
Davide PROVERBIO, Societăți și Piețe financiare, Pacte societare, Disciplină, practici și modele contractuale, Ed.
IPSOA Gruppo Wolters Kluwer, Milanofiori Assago (MI), pag.148
12
Davide PROVERBIO, Societăți și Piețe financiare, Pacte societare, Disciplină, practici și modele contractuale, Ed.
IPSOA Gruppo Wolters Kluwer, Milanofiori Assago (MI), pag.149 și urm.
13
http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/articoli/ContentItem-f3851fd1-a167-4c19-af14-df3486e399b3.html?p=0
Publicată în Societatea, 2010, 587 și următoarele (cu nota lui Venturini F., Pactele societare și Consob: cazul UnipolBNL) apud Davide Proverbio, op.cit, pag.156
14
Davide PROVERBIO, op.cit., pag.156
15
Davide PROVERBIO, op.cit., pag.156
10
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5.Durata
Tot Regulamentul stabilește că pactele societare pot fi stipulate atât pe perioadă
determinată cât și pe perioadă nedeterminată.
Pe de o parte, durata pactului nu o să poată depăși trei ani: adică, dacă părțile vor să
stabilească o perioadă care depășește trei ani, nu vor putea face acest lucru și va trebui redusă, mai
exact, la trei ani. Mai mult decât atât, regulamentul precizează în articolul 123, alin.1 enunțat
anterior, că aceste pacte pot fi reînnoite la scadență16.
Ce înseamnă asta? Odată ce pactul a ajuns la scadența stabilită inițial, părțile pot reînnoi
pactul (la fel ca și prima dată, fără să depășească trei ani), în aceiași termeni și în aceleași condiții
sau chiar în alți termeni și alte condiții.
După cum se știe, legiuitorul a prevăzut pactele care pot fi stipulate pe perioadă
nedeterminată. Față de aceasta soluție legislativă s-au exprimat opinii diferite: prima tabără nefiind
de acord deoarece este incoerentă față de raportul care a inspirat întreaga reformă a piețelor
financiare, cea de-a doua fiind de acord, întrucât durata pe perioada nedeterminat, este compensată
de posibilitatea de renunțare, pe care fiecare membru al unui pact pe durată nedeterminată o poate
exercita cu un preaviz de șase luni. Acest drept care poate proteja mai mult decât suficient eficineța
pieței de control societar17.
Mai mult decât atât, în ceea ce privește renunțarea, art.123, alin.3 din lege prevede ca: „în
caz de lansare a unei oferte publice de achiziție, membrii unui pact societar relevant pot rezilia
fără niciun preaviz acest pact, cu condiția ca, printre altele , în acest caz, eficacitatea renunțării să
fie condiționată de transferul efectiv al acțiunilor18”.
6.Publicitatea
Așa cum am precizat anterior, la art.122, alin.1și 5-ter din lege așa cum a fost modificat, în
materia publicității prevede condiția ca aceasta trebuie să aibă ca obiect participanții care să
depășească în total 2% din capitalul emitentului, pactele reglementate de acesta trebuie să fie
communicate la Consob, pbulicate în presa zilnică, depuse la Registrul comerțului în a cărui
competență teritorială se află și, în fine, communicate societăților cu acțiuni cotate. Tot acest
procedeu desfășurându-se în maxim cinci zile de la respectvia stipluare19.
De asemenea, alineatul 5-bis al aceluiași articol prevede faptul că: „ pactelor din prezentul
articol nu li se aplică art.2341-bis și 2341-ter din codul civil” excluzând astfel orice dubiu privind
interpretările privind aplicabilitatea codurilor relevante ale societăților cotate.
Legislația italiană prevede transmiterea unei copii integrale a pactului declarată conformă
cu originalul, însoțită de copia extrasului publicată în presa zilnică, numele acelui ziar și data
publicării.
De asemenea, va trebui să conțină elemente adecvate pentru a identifica părțile pactului și
persoanelor care le controlează, precum și data depunerii la Registrul Comerțului.

16

Decreto legislativo 24 febbrario 1998, n.58, Testo Unico della Finanza.
Art.123, alin.1:„ I patti indicati nell’articolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre
anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno premisto un termine maggiore, i patti sono
rinnonaluli alla scadenza
.http://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88
17
Davide PROVERBIO, op.cit., pag.159
18
Decreto legislativo 24 febbrario 1998, n.58; Testo Unico della Finanza.
Art.123, alin.3: „Gli azionisti che intendano aderire a un’offerta pubblica di aquisito o di scambio promossa ai sensi
degli articoli 106 o 107 possano recedere senza preaviso dai patti indicati nell’articolo 122. La dichiarazione di recesso
non produce effeto e non si e perfezionato il trasferimento delle azioni.
http://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88
19
Davide PROVERBIO, op.cit., pag.164
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7. Concluzii
Trei elemente esențiale au fost avute in vedere pentru analiza pactelor societare în
societățile cotate: forma, durata și publicitatea.
Legea etse menita să protejeze minoritățile acționare, exclusiv dispozițiile care privesc
publicitatea pactelor societare, acestea având capacitatea de a garanta alegeri de investiții
conștiente, deoarece sunt structurate de puterea cunoscută pe piață, dar în încercarea de a evita
paralizarea acestor structuri, se face referire la durată.
După o simplă analiză, se poate observa că pactele cu durtă determinată nu pot depăși 3
ani, iar cele care au durată nedeterminată se supun dreptului de reziliere ad nutum cu preaviz de 6
luni.
În orice caz, toți membrii care doresc să adere la un pact societar la o ofertă publică de
achiziție, pot renunța, întotdeauna, fără preaviz.
În cele din urmă, legea prevede un regim de publicitate cvadripartit, pe care sunt obligați
să îl îndeplinească toate părțile între ele, în solidar. În ceea ce privește sancțiunile prevăzute în caz
de încălcare a acestor obligații sunt nulitatea pactului și anularea dreptului de vot aferent acțiunilor
sindicatului, cu consecința contestării hotărârilor adoptate prin votul majoritatii asociaților care nu
și-au îndeplinit obligațiile20.

20

Davide Proverbio, op.cit.173
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