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Ziua avocatului român sãrbãtoritã la Baroul Dolj
Craiova, 23 iunie 2012
Avocaþii din Baroul Dolj au sãrbãtorit „Ziua Avocatului Român” în cadrul unui simpozion
organizat în ziua de sâmbãtã, 23 iunie 2012, începând cu ora 11 la sediul Baroului Dolj din
Craiova, B-dul Carol I, Nr. 1, Bl. 17D mezanin.
Simpozionul organizat cu ocazia Zilei Avocatului Român a fost dedicat unuia dintre cele
mai mari personalitãþi a avocaturii doljene, avocatul I.B. Georgescu – Beyon, decan al
Baroului Dolj în perioada 1939 – 1945.
Dupã cuvântul de deschidere al domnului prof. univ. dr. Ion Turculeanu, Decanul Baroului
Dolj, au susþinut prezentãri prof. dr. Ion Pãtraºcu (I.B. Georgescu – O personalitate marcantã
a culturii craiovene), prof. univ. dr. Bianca Predescu, membru în Consiliul Baroului Dolj
(I.B. Georgescu – Avocatul ºi primarul), dr. Toma Rãdulescu, ªef secþie Istorie - arheologie
Muzeul Olteniei (I.B. Georgescu – Istoric ºi om politic) ºi Ion ªt. Diaconu, Avocat Baroul Dolj
(I.B. Georgescu – Necunoscutul de lângã noi). În încheierea simpozionului, actorul Ilie
Gheorghe a susþinut un recital.
Peste 50 de invitaþi ºi avocaþi au participat la lucrãrile simpozionului. Dintre invitaþii care
au onorat lucrãrile simpozionului cu prezenþa domniilor lor îi amintim pe domnul Ion
Predescu, judecãtor la Curtea Constituþionalã a României, domnul Emil Boroghinã, preºedinte
al Fundaþiei Shakespeare, domnul Paul Rezeanu, critic de artã, prof. univ. dr. Theodor
Sâmbrian, Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Administrative, Universitatea din Craiova ºi reprezentanþii partenerilor Baroului Dolj.
La finalul evenimentului, Consiliul Baroului Dolj a oferit un cocktail la care au fost
invitaþi toþi participanþii la simpozion.
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Ioan B. Georgescu – avocatul ºi primarul
Prof. univ. dr. Bianca Maria Carmen PREDESCU
Avocat Baroul Dolj

Am fost Primar al Municipiului Craiova în trei rânduri, am fost Deputat de mai multe ori,
am fost membru al Consiliului Baroului din 1923 pânã în 25 septembrie 1932 ºi Decan al
Baroului din 27 octombrie 1939, sunt Comandor al Ordinului „Steaua României” din 1928,
am primit Medalia „Regele Carol I” în 1940 ºi „Rãsplata muncii” în 1926, scria Ioan B.
Georgescu, în „Fiºa matricolã a Casei Centrale de Asigurãri a Avocaþilor din România”,
completatã manuscris ºi pe proprie rãspundere, la 11 ianuarie 1943. Viaþa ºi opera sa sunt
exemplare.
În perioada interbelicã viaþa socialã, politicã ºi culturalã a Craiovei a fost marcatã de
prezenþa unor mari avocaþi, intraþi în istorie, nu doar ca desãvârºiþi juriºti ce ºi-au adus un
aport substanþial la buna organizare a societãþii, dar ºi ca erudiþi ai vremurilor, ce au fondat
ºi condus ani buni reviste de drept, de istorie ºi artã, periodice literare, care au fost de multe
ori profesori de drept, istorie, latinã ºi logicã, a cãror personalitate a marcat formarea mai
multor generaþii de tineri, iar nu în ultimul rând oameni politici, pânã la Rãzboi aproape toþi
primarii oraºului nostru fiind avocaþi de profesie, ca ºi o bunã parte dintre prefecþi, iar în
fiecare legislaturã erau membri ai Parlamentului, ca deputaþi ºi senatori.
Istoria zbuciumatã a poporului român fãcut ca mulþi oameni de mare valoare sã îºi
gãseascã cu greu locul dupã anul 1948. Avem însã datoria sã ne cunoaºtem trecutul ºi sã
punem lucrurile la locul lor.
Ioan B. Georgescu rãmâne peste timp o mare personalitate a Craiovei, a Olteniei ºi a
lumii juridice româneºti, nu numai prin opera sa exemplarã ca avocat, apoi ca om politic
ºi de culturã, ci mai ales prin faptul cã a înfiinþat prima „Revistã Penalã” din România, ce
reunea cele mai strãlucite minþi ale timpului sãu din Europa, ca practicieni ºi teoreticieni ai
dreptului penal.
S-a nãscut la Craiova, la 21 iulie 18821, într-o familie cu tradiþie. Mama sa, Maria
provenea dintr-o veche familie boiereascã vâlceanã, atestatã documentar de la 1620, iar
tatãl sãu Badea (Bade) Georgescu venea din Banat. Dupã cãsãtorie (1875), pãrinþii s-au
stabilit în satul doljean Galiciuica ºi au întemeiat o familie prosperã. Tatãl era un autodidact
ce stãpânea bine latina ºi franceza, fusese subprefect de plasã2 ºi consilier al Craiovei. Se
1

Data este manuscrisã în „Fiºa matricolã a Casei Centrale de Asigurãri a Avocaþilor din România”,
completatã I.B. Georgescu, pe proprie rãspundere, la 11 ianuarie 1943. Anul naºterii este reluat ºi
în alte surse: G. Mil. Demetrescu, Istoria Baroului Dolj de la 1864-1928, Tiparul Prietenii ªtiinþei,
Craiova, 1928; P. Chiãicioiu Anuarul Baroului 1905; A. Firescu, C. Gheorghiu, Craiova, mon amour,
Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2009; A. Cezar, B.P. Emanoil, D. Ciobotea, V. Osiac, Dicþionarul istoric
al localitãþilor din judeþul Dolj, Ed. Alma, Craiova, 2005; Firescu Alexandru, Osiac Vladimir, Avram
Cezar, Bãrbulescu Nicoleta, Craiova, crochiuri istorice, Ed. Obiectiv, Craiova.
2 A. Firescu, C. Gheorghiu, Craiova, mon amour, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2009, p. 30.
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remarcase ca un om de vazã, cât ºi prin faptul cã scrisese cartea Dreptul de proprietate, în
repetate rânduri susþinând drepturile obºtii sale în instanþã.
Spiritul justiþiar ºi de respectare a demnitãþii omului, cât ºi atmosfera de lucru din familie
i-au format în mod hotãrâtor pe cei cinci copii ai lui Maria ºi Badea Georgescu, biografia
lor arãtându-ne toþi au fost personalitãþi ale vieþii publice. În ordinea naºterii, aceºtia sunt:
- Tudorel (Toel) – mort de tânãr;
- Ionel – avocat ºi magistrat, primar al Craiovei ºi deputat, om de culturã, „un spirit
enciclopedist, pãrinte al oraºului, prin excelenþã”3,
- Aniºoara – talentatã pianistã, cãsãtoritã cu Generalul Nic. Dimitriu – încununat cu
Ordinul „Mihai Viteazul” ºi „Legiunea de Onoare”;
- Gheorghe – General ºi strateg militar, distins cu Ordinul „Mihai Viteazul” pentru merite
deosebite în bãtãlia de la Doneþ ºi înmânat pe front de Mareºalul Ion Antonescu;
- Marioara – cãsãtoritã cu Colonelul Dumitru Bãlãcioiu;
- Vasile – cunoscut ulterior ca V.G. Paleolog, istoric ºi om de artã, monograful vieþii ºi
operei lui Constantin Brâncuºi.
Ioan B. Georgescu a urmat mai întâi cursurile ªcolii Obedeanu ºi apoi ale Colegiului
„Carol I” din Craiova, pe care le-a absolvit cu diplomã de Bacalaureat în anul 19004. A
urmat apoi cursurile Facultãþii de Drept din Bucureºti, pe care le-a absolvit cu titlul de
licenþiat în drept cu Diploma nr. 1001/1904. Instrucþia sa a fost exemplarã, stând la baza
întregii activitãþi profesionale ºi publice ulterioare.
La cei 22 de ani pe care îi avea la absolvire, a elaborat ºi susþinut public, teza de licenþã
cu titlul „Asupra fundamentul dreptului de a pedepsi”, cu care începe o remarcabilã carierã
juridicã, rãmânând cunoscut ca unul dintre cei mai mari penaliºti români.
Cartea, aflatã în colecþia Bibliotecii „Aristia ºi Theodor Aman” din Craiova, reprezintã o
profundã cercetare juridicã de drept penal, de istorie ºi filosofie a dreptului, o lucrare de
drept comparat ce evidenþiazã cele mai importante teze juridice ºi moral-filosofice consacrate
la început în dreptul roman ºi ulterior în teoria modernã europeanã privind dreptul de a
pedepsi. Pentru orice jurist, mai ales pentru studenþii de azi, lucrarea este deosebit de utilã,
cãci substanþa sa este un vast material doctrinar, cu caracter de raritate, ºi preþios teoriei
dreptului penal indiferent de perioada istoricã.
Tatãl sãu Bade, a rãmas persoana care i-a influenþat cel mai mult gândirea, motiv pentru
care îi ºi este dedicatã aceastã primã carte pe care o va publica la Craiova, imediat dupã
absolvire5.
Se înscrie în Baroul Dolj, în evidenþele din Arhivã stând Dosarul nr. 5/1905. Primeºte
calitatea de avocat stagiar cu Decizia nr. 6 din 8 februarie 19056 ºi apoi pe cea de avocat
definitiv7 cu Decizia nr. 21 din 12.04.1907.
3

A. Firescu, C. Gheorghiu, Craiova, op. cit., p. 30.
P. Chiãicioiu Anuarul Baroului 1905.
5 Data apariþiei se reþine din menþiunile ulterioare pe alte publicaþii, în care este trecut: Asupra
fundamentul dreptului de a pedepsi, 1904. Alteori anul apariþiei este trecut ca fiind 1906 (George Mil.
Demetrescu, Istoria Baroului Dolj de la 1864-1928, Tiparul Prietenii ªtiinþei, Craiova, 1928, p. 311).
6 Data de 8 februarie 1905 ca fiind cea a înscrierii sale în profesie este reþinutã ºi în Tabloul Anual
al înscrierilor de avocaþi, fãcute în Baroul Dolj de la 1865 la 1928, publicat în: George Mil. Demetrescu,
Istoria Baroului Dolj de la 1864-1928, Tiparul Prietenii ªtiinþei, Craiova, 1928, p. 326, precum ºi în
lucrarea scrisã de P. Chiãicioiu Anuarul Baroului 1905.
7 Poza sa din dosarul personal clasat la anul 1905.
4
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Imediat dupã aceasta, din data de 3 mai 1907 a dobândit calitatea de magistrat, pe care
a exercitat-o neîntrerupt pânã în noiembrie 1920, ocupând funcþiile de procuror, judecãtor
instructor ºi Prim Procuror al Tribunalului Dolj8. Ca magistrat, s-a evidenþiat în mod deosebit
în jurisdicþiile criminale, ocupând funcþii de conducere prin care a dat o nouã ºi bunã
organizare organelor jurisdicþionale penale.
Revenit în profesia de avocat, se dedicã acesteia ºi vieþii politice. La alegerile din 17
iunie 1923 i se alãturã Decanului Dem. D. Stoenescu ºi este ales cu 110 voturi (cele mai
multe) în Consiliu, din acel Consiliu mai fãceau parte: Ion F. Popescu, ªtefan M. Predoiu,
George Dem. Miulescu (cunoscut ca publicist sub numele de George Mil. Demetrescu), Emil
Sgoanþã, George Graur, Ilie S. Petrescu ºi Ion V. Chiurtu9.
Demnitatea de membru al Consiliului Baroului Dolj l-a onorat, aºa dupã cum a afirmat
întotdeauna, iar pe de altã parte prin autoritãþile publice de Primar ºi Deputat, a adus mult
prestigiu ºi a susþinut cu echilibru ºi demnitate profesia ºi locul sãu în societate. Personalitatea
sa marcantã a fãcut sã fie reales mai bine de un deceniu în Consiliul Baroului.
În perioada grea ivitã dupã anul 1938, întrucât era nevoie de oameni foarte capabili
care sã asigure normala funcþionare a instituþiilor publice, din Ordinul Ministrului Justiþiei
nr. 154625 din octombrie 1939, prin Decretul Lege nr. 3862/939 (M. Of. nr. 24/939),
Consiliul Baroului a fost dizolvat ºi a fost numitã o Comisie interimarã, având ca Decan pe
Ioan B. Georgescu ºi ca membri, avocaþi cu reputaþie neºtirbitã: Nicu Iovipale, Horia Tãlpeanu,
Ioan F. Popescu, H. Ciocâlteu, Constantin Potârcã, ªtefan Predoiu, Alexandru Iliescu, Alexandru
Urziceanu, Mihail Paveliu, Dumitru Paºalega.
Din adresa nr. 161137 din 7 noiembrie 1939 venitã de la Ministerul Justiþiei, Direcþia
Judiciarã, se observã cã mandatul Comisiei interimare a fost unul strict, în care conducerile
barourilor nu aveau dreptul sã facã noi înscrieri în profesie, nici transferuri ºi nici sã revizuiascã
situaþia celor excluºi10. Este o perioadã grea, în care a condus ferm Baroul ºi urbea, din
funcþiile Decan ºi de Primar, cãci avocatul ºi omul politic Ioan B. Georgescu a fost în mod
cert întâiul stãtãtor al oraºului (fiind ºi un bun credincios, ce a servit misiunea Bisericii
noastre strãmoºeºti).
Pentru perioada decanatului, din documentele state în Arhiva Baroului Dolj, observãm
cã nu avem acte de numire a altei persoane ca Decan pânã în anul 1945, însã dupã anul
1941, datã de la care Ioan B. Georgescu fusese numit ºi Primar al Craiovei, în unele adrese
venite de la Ministerul Justiþiei, se observã cã atribuþiile de Decan fuseserã delegate altor
membrii ai Comisiei interimare – dl. Potârcã apare în unele acte ºi Predoiu apare în altele.
Aceasta ne îndreptãþeºte sã credem cã începând cu octombrie 1939 pe toatã perioada
Rãzboiului, Ioan B. Georgescu a exercitat funcþia de Decan, fie efectiv ºi nemijlocit, pânã
la numirea sa ca Primar în anul 1941, fie prin delegare de atribuþii, în urmãtorii 4 ani.
„Pânã la 30 iunie 1948 a fost un ilustru avocat pledant. S-a afirmat ca un veritabil spirit
renascentist, acoperind admirabil, cu prezenþa ºi creaþia sa, domeniile literaturii, istoriei,
arhivisticii, biblioteconomiei, dreptului cu deosebire. Ca jurist inepuizabil în gândiri ºi soluþii,
idei ºi idealuri, a condus prestigioasa Revistã Penalã (1934-1944), catalogatã între marile
publicaþii juridice europene”11.
8

A se vedea „Fiºa matricolã a Casei Centrale de Asigurãri a Avocaþilor din România”, completatã
Ioan B. Georgescu, pe proprie rãspundere ºi lucrarea monograficã: George Mil. Demetrescu, Istoria
Baroului Dolj de la 1864-1928, Tiparul Prietenii ªtiinþei, Craiova, 1928, p.311.
9 George Mil. Demetrescu, Istoria Baroului Dolj de la 1864-1928, Tiparul Prietenii ªtiinþei,
Craiova, 1928, pp. 310-311.
10 Caracterul imperativ al mãsurilor se vede ºi din semnarea adresei de cãtre ministru ºi
contrasemnarea de cãtre director.
11 Alexandru Firescu, Constantin Gheorghiu, op. cit., pp.31-32.
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Ioan B. Georgescu a fost unul dintre marii penaliºti ai þãrii. Tezei sale de licenþã, publicatã
în 1904 i-au urmat studii ºi cãrþi cu caracter monografic: Curþile cu juraþi (1907), Codul Penal
Japonez (1915), Contribuþii la o reformã a Codului Penal (ediþiile 1919 ºi 1920), Tribunalele
pentru infractori minori (1929), Observaþiuni asupra proiectului Codului de Procedurã Penalã
(1933), Mãsuri de siguranþã (1935)12.
Din cuprinsul acestei din urmã cãrþii se observã cã autorul participase la Congresul
Internaþional Penal de la Palermo din 1933 ºi analiza multe dintre problemele ridicate acolo,
precum specializarea judecãtorului represiv ºi situaþia criminalitãþii latente. Lucrarea cuprinde
un amplu studiul de drept comparat asupra mãsurilor de siguranþã de atunci13.
Alte cãrþi ºi studii de drept penal sunt: Curtea cu juraþi (1936)14, Contribuþii la o reformã
a Codului Penal (1919)15, Procedura penalã în lumina noilor tendinþe, Minorii infractori ºi cei
în pericol moral, Curþile cu juraþi ºi necesitatea suprimãrii lor, Reabilitarea, Inculpatul în faþa
justiþiei represive, Studiu de legislaþie ºi doctrinã comparatã16.
În anul 1934 Ioan B. Georgescu a înfiinþat Revista Penalã, ºi a condus-o pânã în 1944.
Revista Penalã. Doctrinã, Jurisprudenþã românã ºi strãinã, având ca director pe Ioan B.
Georgescu ºi secretari de redacþie pe colegii sãi mai tineri, cãrora le-a fost mentor: C.I.
Dianu ºi G.I. Bontea – laureat al Universitãþii din Torino ºi diplomat al Institutului de
Criminologie din Paris, a fost una dintre cele mai renumite din Europa în acea vreme17, fiind
prima revistã de drept penal din România, catalogatã ºi recunoscutã internaþional, ca fiind
una de mare prestigiu.
Redacþia ºi administraþia revistei au fost în Craiova, str. Cuza Vodã nr. 20, în apropierea
Palatului de Justiþie18. Colaboratori permanenþi sunt Vintilã Dongoroz, penaliºti renumiþi ai
vremii din România, Italia, Franþa, Elveþia, Belgia, care erau avocaþi, judecãtori ºi profesori
universitari.
12

Titlul integral al cãrþii este: Mãsuri de siguranþã. Organizarea lor în proiectul de Cod Penal
Român ºi în anteproiectele de Cod Penal Francez ºi în Codul Penal Italian. Lucrarea a apãrut la
Ed. Scrisul Românesc, la Craiova, în 1935.
13 Mãsurile de siguranþã reglementate atunci erau: 1. internarea infractorilor alienaþi în ospiciu
ºi a celor anormali fizici sau psihici în azil; 2. deþinerea infractorilor din obiceiu (cei pentru fapte
repetate) într-un institut special; 3. internarea vagabonzilor ºi a cerºetorilor într-o casã de muncã;
4. interdicþia de a se afla într-o anumitã localitate; 5. interdicþia de a intra în anumite localitãþi,
6. interdicþia de a exercita o profesie sau o meserie; 7. expulzarea strãinilor; 8. confiscarea specialã;
9. cauþiunea de bunã purtare; 10. închiderea localului, dizolvarea sau suspendarea unei persoane
juridice.
14 Titlul integral al cãrþii este: Curtea cu juraþi. Modificãrile ce i s-au adus prin proiectul
Codului de procedurã penalã ºi în Comisia mixtã a Corpurilor Legiuitoare, Ed. Ramuri, Craiova,
1936. Anexa 8.
15 George Mil. Demetrescu, op. cit., p. 311.
16 Ultimele 7 lucrãri sunt trecute în: Alexandru Firescu, Constantin Gheorghiu, op. cit., p. 32.
Personal, nu le-am gãsit în Biblioteca Aman, posibil sã fie în Arhivele de Stat, unde a donat întreaga
sa bibliotecã.
17 Toate studiile erau scrise în limba originalã, uneori fiind publicate ºi traduceri ale unor lucrãri
celebre, de regulã asigurate de Ioan B. Georgescu ºi discipolul sãu Bontea. Abonamentul anual era
de 300 lei pentru avocaþi ºi 500 lei pentru magistraþi. O jurisprudenþã selectivã a curþilor de casaþie
din Italia ºi Franþa erau mereu publicate, ca ºi întreaga jurisprudenþã a Curþii de Casaþie de la
Bucureºti. Pânã în anul 1941 apariþia revistei este lunarã, iar în ultimii 3 ani trimestrialã, în condiþiile
Rãzboiului.
18 Mai puþin anul apariþiei, când redacþia ºi administraþia îºi au sediul în Palatul Ramuri.
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Ioan B. Georgescu a fost un colaborator constant al revistelor Pandectele Române,
Pagini juridice, Cronicarul juridic, a fondat ºi condus mult timp alãturi de Elena Farago
revista Nãzuinþa – Literaturã, ªtiinþã, Artã, 19 a fost colaborat la Arhivele Olteniei ºi Cuget
Românesc.
Dintre articolele publicate la Nãzuinþa amintim: Inspiraþiuni islamice din Divina Comedie
(1922)20, Despre o descentralizare artisticã (1923)21, Un sculptor craiovean (1924)22, Mânãstiri
olteneºti–Gura Motrului (1925)23 ce pun în evidenþã spiritul sãu enciclopedic, de om cultivat
ºi fin estet.
Dintre articolele publicate în Arhivele Olteniei amintim: Mânãstirea Strehaia (1927),
Mânãstiri Olteneºti –Bolniþa Coziei (1928), Biserica Ostrovul (1940). Aceste studii ne îndreptãþesc sã afirmãm cã marele avocat a fost „în acelaºi timp un creºtin ortodox luminat ºi
statornic în înclinarea sa faþã de idealurile religioase strãbune”24, un spirit superior, care a
reuºit sã se impunã prin întreaga sa operã.
Fiind cunoscut în întreg oraºul ca un profesionist desãvârºit, un om de mare culturã, cu
foarte multã înþelepciune ºi înþelegere a realitãþilor sociale, în repetate rânduri Ioan B.
Georgescu a fost ales de urbe ca Primar. Primul mandat este în perioada 1920-1922, al
doilea mandat între 1926-1927 ºi al treilea mandat între anii 1941-1943. Primele douã
mandate le-a obþinut prin sufragiu universal, pentru cel de al treilea, pe perioada Rãzboiului,
a fost numit în funcþie, prin Decret, de ªeful Statului – Mareºalul Ion Antonescu.
Cu privire la aceste trei mandate de Primar se impun precizãri pe care înþelegem sã le
facem: majoritatea lucrãrilor cu caracter documentar-istoric conþin date incomplete, fiind
necesarã reconstituirea integralã cu documente. O parte dintre lucrãrile studiate25 reþin
primele douã mandate, o parte dintre ele, dintr-o regretabilã eroare, reþin doar prima
perioadã, iar la scrierea plãcii comemorative amplasatã la intrare în Primãria Municipiului
Craiova, doar acestea din urmã au fost consultate, vãzându-se cã nu existã continuitate
cronologicã, fiind lipsã perioadele 1926-1927 ºi 1941-1943.
Cert este faptul cã toate cele trei perioade în care a fost Primar sunt dovedite cu
documentele timpului, dintre care pentru ultima, contemporanã Rãzboiului, amintim
19

Din Comitetul de conducere al Revistei amintim: Elena Farago, Gheorghe Tãtãrãscu, Ion D.
Dongorizi, Ioan B. Georgescu, G. Gerota, º.a.
20 Redãm idei interesante din articol:„Dante, ca ºi Mohamed, au aceeaºi viziune la intrarea în
Purgatoriu”. „Descrierea cerului ºi unele legende musulmane au aceleaºi caractere de spiritualitate,
de culoare, de armonie, de luminã, care au imortalizat Paradisul Dantesc”. „Cea mai mare parte a
chinurilor exprimate de Dante se regãsesc în tradiþiile musulmane”. „Divina Comedie este astfel o
strãlucitã fuziunea poeziei antice, creºtine ºi musulmane”.
21 Subtitlul studiului este „Muzee provinciale” ºi autorul pune problema constituirii de muzee de
istorie ºi artã în toate capitalele de judeþe, care sã arate oamenilor trecutul locurilor, tezaurul de artã,
de folclor. Despre Craiova aratã cã doar Muzeul Aman avea ceva obiecte interesante de artã, iar o
colecþie etnograficã ºi de preistorie se aflã doar la Prefecturã”.
22 Articolul este dedicat sculptorului craiovean Anghel T. Chiciu (Kiciu) ºi face o analizã a lucrãrilor
sale expuse la Craiova, Paris ºi Bucureºti, prezentând premiile acordate de societãþile de arte din þarã
ºi din Franþa, considerând cã stilul sãu este influenþat de Rodin.
23 Studiul cuprinde o descriere istoricã a lãcaºului de cult ºi geograficã a locului, a specificului
arhitecturii, a odoarelor ce se aflã în lãuntrul bisericii ºi a întregului patrimoniu, a administrãrii,
prezentarea ierarhilor.
24 Al. Firescu, C. Gheorghiu, op. cit., p.32.
25 Avram Cezar, Barbu Paul Emanoil, Ciobotea Dinicã, Osiac Vladimir, Dicþionarul istoric al
localitãþilor din judeþul Dolj, Ed. Alma, Craiova, 2005, p.189-190; Firescu Alexandru, Osiac Vladimir,
Avram Cezar, Bãrbulescu Nicoleta, Craiova, crochiuri istorice, Ed. Obiectiv, Craiova, p.42; George Mil.
Demetrescu, Istoria Baroului Dolj de la 1864-1928, Tiparul Prietenii ªtiinþei, Craiova, 1928, p. 311.
Aceastã ultimã lucrare, oprindu-se în cercetarea sa la anul 1928, nu avea cum sã scrie ºi despre viitor.
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Certificatul nr. 2283 din 8 noiembrie 1954 emis de Colegiul Regional de Avocaþi Craiova,
în care este scris „în 1941-1943 primar al Craiovei numit de fostul dictator Antonescu”.
Dupã cel de al doilea mandat a publicat Dare de seamã generalã de lucrãrile executate
sub Primariatul Dlui I. B. Georgescu (1 aprilie 1926 – 1 iulie 1927). Din concluziile capitolelor
amintim: 1. finanþele Comunei – a luat un buget cu deficit ºi a lãsat unul echilibrat; 2.
canalizarea oraºului – s-au executat 19 lucrãri cu societatea „Edilitaria”, cu o valoare de
10.434.667 lei pentru 2.542 ml.; 3. drenarea cartierului inundabil ºi secarea bãlþilor din
jurul oraºului; 4. alimentarea oraºului cu apã – aducere apã 511.596 lei, reparaþii instalaþii
publice 186.098 lei, fântâni noi, staþia de refulare a apei Balta Verde 312.936 lei; 5.
iluminatul public cu – noi grupuri electrogene (germane) ºi au sporit veniturile Uzinei electrice
cu 10.000.000 lei într-un an; 6. bãile populare – construcþie nouã; 7. pavaje, borduri,
trotuare, lucrãri noi 15.000.000 lei pavaje, asfalt de 2.700.000 lei ºi 150.000 lei borduri ºi
trotuare; 8. salubritatea; 9. învãþãmântul – construcþii noi de ºcoli – Regele Ferdinand (ºcoalã
primarã mixtã), lucrãri de investiþii la cele existente; 10. fundaþii culturale – Biblioteca ºi
Muzeul Aman, ªcoala de muzicã Corneti, ªcoala de menaj, ªcoala primarã Petrache Triºcu
– toate în patrimoniu ºi administrate optim; 11. cult ºi cimitire; 12. asistenþã socialã – 7
cãmine pentru orfani ºi aziluri pentru bãtrâni, administrate, 3 societãþi de binefacere; 13.
serviciul sanitar; 14. serviciul veterinar zootehnic; 15. planul de sistematizare a oraºului; 16.
împropietãrirea demobilizaþilor; 17. transport în comun – cu tramvaie electrice; 18. diverse
lucrãri – din cele 15 lucrãri, 3 la sediile instanþelor, 6 la localurile administrative, 2 la finanþe,
3 la serviciul sanitar, restul - amenajãri de pieþe ºi grãdini publice.
Toate acestea au fost lucrãri executate într-un singur an!
A fost Deputat de Dolj26 pentru 4 mandate27, începând cu anul 1922, iar ultimul
mandat început în 1927 era Deputat de Odorhei.
Fiind membru marcant al Partidului Renaºterii Naþionale, decorat în acea perioadã cu
Coroana României în grad de cavaler, dupã Rãzboi a suferit opresiuni politice, fiind arestat
la procesul lui Iuliu Maniu ºi întemniþat28.
În Certificatul nr. 2283 din 8 noiembrie 1954 se aratã cã în anul 1938 a fost numit
personal, de cãtre Iuliu Maniu, ºef al organizaþiei de Dolj ºi tot din acel an a devenit deputat
în Frontul Renaºterii Naþionale ºi conducãtor al întregii intelectualitãþi din Oltenia. Acestea,
precum ºi faptul cã a fost numit Primar în anul 1941 de cãtre Mareºalul Ion Antonescu,
perioada de internare în lagãr, în anul 1947, ca antidemocrat, au dus la excluderea sa din
profesia de avocat, la 30 iunie 1948, chiar dacã se reþinea pregãtirea profesionalã ireproºabilã
ºi plata cotizaþilor la zi, prin sindicatul actelor de notariat ºi virate la Casa centralã de
Asigurãri a Avocaþilor.
Dupã repetate memorii, prin Decizia nr. 1102 din 22 aprilie 1955 a fost primit ca
pensionar al Casei de Asigurãri a Avocaþilor, iar pentru a asigura necesarul subzistenþei
familiei a lucrat ca arhivar la Arhivele Statului.
A fost cãsãtorit cu Marie Henriette Lamy29, nãscutã la 24 august 1892 la Liegè, cãsãtoria
fiind încheiatã la Craiova, la 20 iulie 1920. Soþia era o persoanã rafinatã, prin intermediul
26

G. Mil. Demetrescu, op. cit., p. 311.
L. Predescu, Enciclopedia României, Ed. Saeculum, ed. Vestala, Bucureºti, 1999, p.348. Este
singura sursã ce indicã numãrul de mandate, restul surselor, chiar ºi propriile menþiuni folosesc
termenul de „mai multe mandate”.
28 A Firescu, V. Osiac, A. Cezar, N. Bãrbulescu, op. cit., p. 42.
29 Numele este luat din „Fiºa matricolã a Casei Centrale de Asigurãri a Avocaþilor din România”,
completatã I.B. Georgescu, pe proprie rãspundere, la 11 ianuarie 1943, fiind corect scris, dar observãm
cã în alte lucrãri apare scris din eroare Lang, ca în A. Firescu, C. Gheorghiu, op. cit., p. 32.
27
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sãu întreþinând relaþii profesionale cu personalitãþi ale timpului din lumea francofonã, oameni
de culturã, literaþi, artiºti. El însuºi, mare iubitor de artã, a acumulat o colecþie frumoasã
(picturi de Tonitza, Ressu, Gheaþã), pe care a fost obligat sã o înstrãineze dupã anul 1948.
A avut o bibliotecã impresionantã donatã Arhivelor Statului.
Pornind de la cele douã iniþiale ale numelui, îºi spunea Beyon ºi aºa era cunoscut
ºi apelat. Dintre avocaþi a avut doi mari prieteni: pe Conu Mitu – Decanul Dem. D. Stoenescu
ºi pe Nenea Mil – George Demetrescu Miulescu, alãturi de care apare des în conducea
profesiei ºi viaþa culturalã.
Când scriam, în urmã cu doi ani despre Decanul Dem. D. Stoenescu, tata îmi
spunea, „Nici nu ºtiu care a fost mai mare dintre ei. Cred totuºi cã pentru întreaga sa operã,
mai ales de mare penalist al þãrii, Ioan B. Georgescu este primul”. Dupã o viaþã exemplarã,
ilustru avocat, om politic ºi de culturã de o valoare excepþionalã, s-a stins din viaþã în anul
1957, la Craiova, ducând în ultima parte a vieþii un trai plin de nevoi. Casa în care a locuit
în prima parte a vieþii a fost demolatã odatã cu sistematizarea din anii ’70. Cea în care a
trãit în apusul vieþii este ºi azi pe strada Amaradia.
Alãturi de Vintilã Dongoroz, ca mare penalist, Ioan B. Georgescu a lãsat în urmã o ºcoalã
uriaºã ºi amintirea personalitãþii sale a rãmas vie în mintea celor care l-au cunoscut.
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Aprecieri cu privire la obligaþia avocatului
de a-ºi asigura substituirea
Florin RADU
Avocat Baroul Hunedoara

1. Conform art. 40 din Legea nr. 51/1995, privind organizarea ºi exercitarea profesiei de
avocat1, „avocatul este dator ... sã se prezinte la fiecare termen la instanþele de judecatã sau
la organele de urmãrire penalã ori la alte instituþii, conform mandatului încredinþat ...
nerespectarea imputabilã a acestor îndatoriri profesionale constituie abatere disciplinarã”.
De asemenea, Statutul profesiei de avocat2 cuprinde mai multe prevederi asemãnãtoare:
Art. 134 alin. (6): Neglijarea cauzelor clientului, absenþa nejustificatã în mod repetat,
fãrã asigurarea unei substituiri legale ºi competente cu acordul prealabil al clientului, constituie
abatere disciplinarã”. Art. 229 alin. (1): „Avocatul este obligat sã studieze temeinic cauzele
ce i-au fost încredinþate, sã se prezinte la fiecare termen stabilit de instanþele de judecatã,
de organele de urmãrire penalã sau de alte instituþii ...”. Art. 234 alin. (2): „În cazul în care
avocatul este împiedicat sã îndeplineascã serviciul profesional, îºi va asigura substituirea,
inclusiv printr-un avocat care îºi desfãºoarã activitatea într-o altã formã de exercitare a
profesiei, dacã, în prealabil obþine acordul clientului în acest scop (s.n. – F.R.)”.
ªi în situaþia în care s-a luat faþã de avocat mãsura suspendãrii (art. 54 din Statut), ori
când avocatul renunþã la exerciþiul profesiei (art. 59 din Statut), are obligaþia sã îºi asigure
substituirea pentru cauzele angajate anterior acestor momente ºi nefinalizate.
În sfârºit, dispoziþii din codurile de procedurã, dau instanþelor posibilitatea de a sancþiona
judiciar pe avocaþi pentru lipsa ºi/sau neasigurarea substituirii [a se vedea art. 198 alin. (3)
C. pr. pen. ºi art. 1081 alin. (2) lit. b) C. pr. civ.].
În Noul Cod de procedura penalã3, art. 91 alin. (2) aratã ca, dacã avocatul lipseºte ºi
nu îºi asigurã substituirea, organele judiciare dispun înlocuirea lui. În acelaºi act normativ,
la art. 283 alin. (3), se sancþioneazã cu amendã judiciarã (între 500 ºi 5.000 lei) fapta
avocatului de a lipsi nejustificat ori de a refuza sã acorde asistenþã juridicã. La fel procedeazã
ºi Noul Cod de procedurã civilã4, în art. 182 alin. (1) pct. 2 lit. c), care sancþioneazã judiciar,
cu amendã de la 50 la 700 lei, neprezentarea avocatului, care nu ºi-a asigurat substituirea
sa de cãtre un alt avocat, a reprezentantului sau a celui care asistã partea, ori nerespectarea
1

Republicatã în M. Of. nr. 113/06 martie 2001, cu modificãri ºi completãri ulterioare.
Adoptat de Consiliul U.N.B.R. la data de 25 aprilie 2004 ºi publicat în M. Of. nr. 45 din 13
ianuarie 2005, cu modificãri ºi completãri ulterioare.
3 Adoptat prin Legea nr. 135/2010, publicatã în M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010, ce urmeazã
sã intre în vigoare, conform art. 603, la o datã care va fi stabilitã în legea pentru punerea lui în
aplicare.
4 Adoptat prin Legea nr. 134/2010, publicatã în M. Of. nr. 485 din 15 iulie 2010, ce urmeazã
sã intre în vigoare la data de 1 februarie 2013, potrivit articolului unic din O.U.G. 44/2012, pentru
modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedurã civilã; O.U.G. nr. 44/2012 a fost publicatã în M. Of. nr. 606 din 23 august 2012.
2
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de cãtre aceºtia a îndatoririlor stabilite de lege sau de cãtre instanþã, dacã în acest mod s-a
cauzat amânarea judecãrii procesului
În esenþã, toate aceste dispoziþii legale, pe de o parte obligã avocatul sã îºi asigure
substituirea, atunci când – dintr-un motiv sau altul – nu se poate prezenta personal în faþa
organelor judiciare ºi, pe de o altã parte, sunt menite a asigura buna desfãºurare a proceselor
la care avocatul participã, ca apãrãtor, ales ori din oficiu.
2. Chiar ºi Curtea Europeanã a Drepturilor Omului (în continuare, „CEDO”) manifestã
atenþie ºi grijã faþã de modul în care statele europene asigurã asistenþa judiciarã, ºi asta în
ciuda principiului independenþei corpului avocaþilor faþã de autoritãþile statale, principiu pe
care CEDO nu îl neagã, însã înþelege sã îl atenueze, atunci când se pune problema de
respectare a dreptului la apãrare al justiþiabililor.
În acest sens, cu sau fãrã referire la problematica substituirii, CEDO a condamnat nu de
puþine ori statele pentru cã nu au asigurat – prin organele sale judiciare - efectivitatea ºi
eficienþa asistenþei juridice, mai ales atunci când avocatul era numit din oficiu5.
În mai toate aceste hotãrâri, CEDO a arãtat, în esenþã, cã – deºi organizaþiile avocaþiale
sunt independente faþã de stat – totuºi, statele pot fi chemate sã rãspundã, atunci când
autoritãþile competente nu acþioneazã în vederea asigurãrii dreptului efectiv la apãrare, prin
informarea justiþiabilului asupra activitãþii neadecvate sau neglijente a apãrãtorului sau chiar
prin luarea de mãsuri în vederea înlocuirii acestuia.
Jurisprudenþa instanþei europene se înscrie în aceeaºi linie, de a se asigura cã statele iau
mãsuri, atunci când se impune, pentru ca asistenþa juridicã sã fie acordatã în condiþii ºi
parametri profesionali optimi, în vederea respectãrii dreptului la apãrare a justiþiabilului, în
special în procedurile penale.
3. Apreciem cã - la nivel de principiu - toate aceste texte legale, precum ºi practica
CEDO sunt legitime ºi oportune.
În aplicarea lor însã, multe instanþe resping, de plano, cereri de amânare a judecãrii
cauzei, formulate de avocaþii care nu se pot prezenta la termenul de judecatã. Motivarea
respingerii unor asemenea cereri este legatã de obligaþia (nerespectatã) a avocatului de a-ºi
asigura substituirea.
Credem cã aplicarea foarte riguroasã a acestor reguli ºi principii ridicã anumite probleme,
printre care amintim:
3.1. În majoritatea cazurilor, justiþiabilii nu agreeazã sau chiar se opun sã fie asistaþi de
un alt avocat decât cel pe care l-au angajat, explicaþia fiind foarte simplã, în sensul cã
justiþiabilul doreºte sã fie asistat exclusiv de apãrãtorul pe care l-a ales, pe acesta cunoscându-l
ºi având încredere în el; se ºtie cã alegerea avocatului se face în baza încrederii pe care
justiþiabilul o manifestã în respectivul avocat, însãºi contractul de asistenþã judiciarã fiind
unul intuitu personae; mai mult decât atât, fiind puºi în faþa altui avocat, pe care nu îl
cunosc, justiþiabilii manifestã dezaprobare ºi chiar se simt trãdaþi de apãrãtorul pe care ei
înºiºi ºi l-au ales, potrivit propriei voinþe;
3.2. Justiþiabilii nu agreeazã ideea de a achita un onorariu ºi avocatului substituent; de
asemenea, acest lucru implicã ºi încheierea a încã unui contract de asistenþã juridicã, intre
justiþiabil ºi avocatul substituent, ceea ce reprezintã încã un impediment în calea realizãrii
substituirii;
5

A se vedea, în acest sens, CEDO, hotãrârile: Sialkowska c. Polonia, nr. 8932/05; Staroszczyk c.
Polonia, nr. 59519/00; Guvec c. Turcia, nr. 70337/01; Czelkalla c. Portugalia, nr. 38830/97; Daud c.
Portugalia, nr. 22600/93 – disponibile la www.echr.coe.int
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3.3. Deoarece, de multe ori, evenimentul care îl impiedicã pe avocatul substituit sã se
prezinte la cauzã intervine inopinat, avocatul substituent nu mai are posibilitatea de a studia
dosarul (mai ales dacã acesta este complex), de a lua legãtura cu justiþiabilul ºi, în general,
de a se acomoda cu litigiul respectiv; simpla relatare a problemelor ce caracterizeazã litigiul
ºi chiar prezentarea unor documente, de cãtre avocatul titular sau de cãtre justiþiabil, nu îl
pot face pe substituent sã ajungã sã cunoascã aºa cum ar trebui cauza respectivã; în general
vorbind, avocatul are nevoie de mai mult timp (de ordinul zilelor, uneori chiar mai mult)
pentru a înþelege ºi a stãpâni cu adevãrat problematica ce intereseazã o afacere judiciarã;
3.4. Din cauza complexitãþii ºi volumului extrem de ridicat ale unor dosare, existã
situaþii în care niciun avocat nu este de acord sã substituie, astfel cã avocatul titular se vede
pus în situaþia de a nu putea sã îºi asigure substituirea;
3.5. În sfârºit, trebuie sã spunem ºi faptul cã, în general, avocatul substituent – în lipsa
legãturii de orice fel (ºi în primul rând, contractualã – deci, cea posibil cauzatoare de
rãspundere juridicã faþã de client) cu justiþiabilul – manifestã o oarecare neglijenþã, o lipsã
de diligenþã ºi o lipsã de motivaþie în raport de procesul respectiv, aspecte pe care le
apreciem ca fiind desigur, nedorite, dar inerente ºi justificate în mare mãsurã.
4. Acestea, cel puþin, sunt motivele pentru care instanþele de judecatã trebuie sã manifeste
o deosebitã grijã atunci când se vãd puse în situaþia de a aprecia dacã avocatul putea sãu
nu sã îºi asigure substituirea, efectiv ºi în condiþii normale.
Printre activitãþile pe care instanþa ar trebui sã le aibã în vedere ºi sã le aplice, regãsim
chestionarea justiþiabilului în legãtura cu acordul sau lipsa acestuia de a fi asistat de un alt
avocat6, cercetarea ºi aprecierea asupra complexitãþii procesului, volumul dosarului, evenimentul care a determinat imposibilitatea avocatului titular de a se prezenta ºi momentul
în care acesta a intervenit etc. De asemenea, instanþa va avea în vedere dacã cererea de
amânare a avocatului titular este prima formulatã sau dimpotrivã, acesta abuzeazã de aceste
cereri în scopul – ilicit ºi neprocedural – de a obþine tergiversarea litigiului.
Nu în ultimul rând, instanþa va trebui sã verifice dacã nu cumva respingerea unei cereri
de amânare a avocatului îl vatãmã în drepturile sale pe justiþiabil, în special în dreptul la
apãrare – componentã principalã a dreptului la un proces echitabil. Dacã eventuala sancþionare
a avocatului (prin respingerea cererii sale) cauzeazã vreun prejudiciu justiþiabilului, instanþa
trebuie sã aibã în vedere cu prioritate interesul acestuia ºi doar în mod subsidiar, sancþionarea
avocatului.
5. Revenind la jurisprudenþa instanþei de la Strasbourg, ne propunem sã analizãm hotãrârea
datã în cauza Vitan împotriva României7, în care instanþa europeanã a apreciat cã nu s-a
încãlcat dreptul la un proces echitabil al reclamantului, în componenta sa – dreptul la
apãrare.
În speþã, la unul dintre termenele de judecatã, ambii avocaþi aleºi ai inculpatului
(reclamant, în procedura din faþa CEDO) au lipsit, fãrã a anunþa instanþa ºi fãrã a formula
cerere de amânare. Instanþa de judecatã a numit pe loc un avocat din oficiu ºi a procedat
la audierea a cinci martori, în pofida opoziþiei inculpatului.
Considerãm ca instanþa transnaþionalã a greºit. Desigur, atitudinea avocaþilor de a lipsi
nemotivat este una culpabilã, însã, atât instanþa naþionalã de judecatã, cât ºi CEDO au gãsit
6

sus.

7

A se vedea, în acest sens, dispoziþiile art. 234 alin. (2), teza finalã din Statut, text redat mai

A se vedea CEDO, hotãrârea nr. 42084/02, publicatã în limba francezã la www.echr.coe.int ºi
în M. Of. nr. 114/19 februarie 2010.
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de cuviinþã – fiecare în felul ei, potrivit propriilor competenþe - sã sancþioneze practic pe
justiþiabil, numindu-i un apãrãtor din oficiu care, în mod evident, nu cunoºtea dosarul ºi îi
era imposibil sã acorde o asistenþã competentã ºi efectivã inculpatului.
Mai aratã CEDO, cã inculpatul nu a contestat capacitãþile ori modul în care avocatul din
oficiu l-a asistat. Desigur, inculpatul – faþã de circumstanþele precipitate în care îi fusese
numit - nu a avut motive sã fie nemulþumit de avocatul din oficiu (considerându-i eventualele
deficienþe în prestarea apãrãrii, perfect justificate), însã faptul cã justiþiabilul s-a opus audierii
martorilor în lipsa apãrãtorilor sãi aleºi trebuia sã aibã prioritate în ochii instanþelor, dând
inculpatului posibilitatea sã fie asistat de avocaþii sãi la audierea a nu mai puþin cinci martori.
Cât priveºte faptul cã interesele justiþiei pot sã primeze faþã de cele ale justiþiabililor
„dacã existã motive întemeiate ºi suficiente”, apreciem cã din expunerea CEDO nu rezultã
existenþa unor asemenea motive, mai ales cã era pentru prima datã când avocaþii au lipsit
– deci, nu se poate susþine cã aceºtia au uzat în mod repetat de practici procesuale abuzive.
De aceea, considerãm cã instanþa naþionalã trebuia sã amâne cauza fãrã a audia martorii,
sã formuleze o adresã cãtre avocaþii aleºi, în care sã li se punã în vedere sã se prezinte la
urmãtorul termen de judecatã ºi sã îºi justifice lipsa, sub sancþiunea aplicãrii unei amenzi
judiciare; în ce priveºte instanþa europeanã, aceasta trebuia, în opinia noastrã, sã constate
încãlcarea dreptului la apãrare al reclamantului.
6. Iatã de ce, ca o concluzie, vom spune cã avocatul (ºi uneori, implicit, ºi justiþiabilul)
poate fi sancþionat – disciplinar, judiciar ori procesual – doar dacã lipsa asigurãrii substituirii
este culpabilã, aspect pe care organul judiciar îl va aprecia în concret, de la caz la caz,
þinând însã cont de anumite criterii ºi elemente, de genul celor prezentate de noi în prezentul
demers sau de altele, în funcþie de natura ºi circumstanþele concrete, particulare ale cauzei.

Ziua avocatului român sãrbãtoritã la Baroul Dolj
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Repartizarea aleatorie – între reglementare ºi realitate
Monica Livescu
Avocat – decan Baroul Vâlcea
Centrul de Studii ºi Cercetãri Juridice

1. Interesul analizei
Repartizarea cauzelor în mod aleatoriu este o normã de organizare judiciarã cu rang de
principiu, instituitã prin art. 11 ºi 53 din Legea nr. 304/2004 cu scopul de a conferi o
garanþie în plus independenþei funcþionale a judecãtorului ºi imparþialitãþii actului de justiþie.
Odatã consacrat legislativ principiul fundamental al repartizãrii aleatorii a cauzelor, trebuie
asiguratã ºi respectarea lui prin reglementarea modalitãþii concrete în care se aplicã acest
principiu. În legislaþia noastrã, aceastã reglementare a fost stabilitã prin Regulamentul de
ordine interioarã al instanþelor, care a stabilit cã repartizarea aleatorie se face prin sistemul
informatic – ECRIS.
Principiul fundamental al repartizãrii aleatorii consacrat de legislaþia României corespunde
rigorilor impuse de art. 6 din Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului care consacrã ºi
garanteazã dreptul la un proces echitabil, drept circumstanþiat sub urmãtoarele aspecte
relevante: „Orice persoanã are dreptul la judecarea în mod echitabil, (...) de cãtre o
instanþã independentã ºi imparþialã, instituitã de lege...”
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a statuat cã noþiunea „instanþa stabilitã prin
lege” presupune asigurarea garanþiilor privind organizarea ºi compunerea tribunalului1,
reflecta un „principiu al statului de drept inerent oricãrui sistem al Convenþiei”2, iar
noþiunea de „lege” avutã în vedere de art. 6 par. 1 este extensivã, priveºte „nu numai
legislaþia referitoare la stabilirea ºi competenþa organelor judiciare, dar ºi orice altã dispoziþie
de drept intern a cãrei nerespectare ar fi de naturã conducã la constatarea iregularitãþii
participãrii unui membru al formaþiunii de judecatã la soluþionarea unei cauze ».3 Ceea
ce conteazã este ca „tribunalul sã rãspundã criteriilor de precizie ºi accesibilitate”4,
întrucât organizarea sistemului judiciar nu poate fi lãsatã la discreþia executivului ºi nici la
discreþia autoritãþilor judiciare.5
1
2

1976.
3

F. Sudre – Drept European ºi internaþional al drepturilor omului, Ed. Polirom 2006, p. 282.
Hotãrârea în cauza Lavents c. Letoniei, 28 noiembrie 2002; Engel ºi alþii c. Þãrile de Jos, 8 iunie

În acest sens Corneliu Bîrsan, Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului, Ed. All Beck, 2005,
p. 488, para. 251; Lavents c. Letoniei; Coeme c. Belgiei, 22 iunie 2000; Rossi c. Franþei.
4 J.Fr. Renoucci – Tratat de Drept european al drepturilor omului, Ed. Hamangiu 2009, care
citeazã cauza Fedotova c. Rusia, 13 aprilie 2006, Curtea a decis cã tribunalul care a pronunþat
hotãrârea în litigiu nu putea fi considerat un tribunal constituit conform legii, întrucât nu au fost
respectate cerinþele esenþiale referitoare la procedura de desemnare a magistraþilor neprofesioniºti
5 Comisia, 12 oct. 1978, Zand c. Austriei.
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Din aceastã perspectivã, nerespectarea principiului repartizãrii aleatorii poate pune o
problemã de încãlcare a disp. art. 6 par. 1 din Convenþia Europeanã. Verificarea respectãrii
acestui drept prin reglementarea repartizãrii aleatorii în România este importantã dacã se
urmãreºte prevenirea invocãrii unor încãlcãri ale dreptului în faþa Curþii Europene, mai ales
cã potrivit statisticilor realizate de Curtea Europeanã a Drepturilor Omului6, în perioada
1959-2009 proporþia hotãrârilor în care s-au constatat încãlcãri ale art. 6 din Convenþie a
fost de 49,56%. În ceea ce priveºte România, dintr-un numãr de 480 hotãrâri pronunþate
pânã la 1 ianuarie 2009, în 248 Curtea a constatat încãlcarea dreptului la un proces echitabil.
Interesul analizei subzistã ºi din perspectiva faptului cã cetãþenii români manifestã o
preocupare majorã pentru înlãturarea deficienþelor din sistemul judiciar. Menþionãm, în
acest sens, concluziile sondajului Eurobarometru citat în „Raportul din 18 iulie 2012 al
Comisiei Europene cãtre Parlamentul European ºi Consiliu privind progresele înregistrate de
România în cadrul Mecanismului de Cooperare ºi Verificare”, care a arãtat cã 93 % dintre
români considerã corupþia ca fiind o problemã importantã pentru þara lor, iar 91 % au dat
acelaºi rãspuns cu privire la deficienþele din sistemul judiciar.
Consacrarea legislativã a principiului repartizãrii aleatorii a cauzelor a avut ca motivaþie
tocmai eliminarea arbitrariului ºi corupþiei în sistemul de repartizare al cauzelor, asigurarea
imparþialitãþii ºi transparenþei în realizarea actului de justiþie.
Astfel, „Strategia de reformã a sistemului judiciar 2005–2007" prevedea: „Asigurarea
imparþialitãþii ºi transparenþei în realizarea actului de justiþie constituie o prioritate în cadrul
prezentei strategii, care poate fi garantatã în practicã ºi prin introducerea unui criteriu
obiectiv de distribuire a dosarelor spre soluþionare. Prin distribuirea aleatorie a dosarelor a
fost eliminatã posibilitatea repartizãrii dirijate a cauzelor, aceasta reprezentând totodatã ºi un
factor de prevenire a corupþiei în sistem.(...) Atât distribuirea aleatorie, cât ºi principiul
continuitãþii, sunt strâns legate de asigurarea independenþei interne ºi de eliminarea unui
potenþial instrument de ingerinþã în actul de justiþie, aºa cum s-a arãtat în rapoartele de
evaluare a sistemului judiciar din România, realizate în cursul anului 2004.
În acest sens este de menþionat cã ºi prin H.G. 215/20 martie 2012 privind aprobarea
Strategiei naþionale anticorupþie pe perioada 2012-2015, a „Inventarului mãsurilor preventive
anticorupþie ºi a indicatorilor de evaluare”, precum ºi a „Planului naþional de acþiune pentru
implementarea Strategiei naþionale anticorupþie 2012-2015", s-a stabilit ca obiectiv specific
„Consolidarea integritãþii ºi transparenþei sistemului judiciar prin promovarea mãsurilor anticorupþie ºi a standardelor etice profesionale”7. La pct. 10 din Anexa 2 la H.G. a fost cuprinsã
în „Inventarul mãsurilor preventive anticorupþie ºi indicatorii de evaluare” ca mãsurã preventivã
„Distribuirea aleatorie a dosarelor/sarcinilor de serviciu”. Acestea implicã o reconsiderare a
reglementãrilor pe acest aspect din HCSM 387/2005 pentru aprobarea R.O.I. al instanþelor.
Analiza subiectului propus porneºte de la premisa cã statele semnatare ale Convenþiei
ºi-au asumat obligaþii de naturã sã asigure cã drepturile garantate de Convenþie sã fie
concrete ºi efective, nu teoretice ºi iluzorii, iar cele cuprinse în art. 6 au tocmai acest
scop: efectivitatea dreptului la un proces echitabil8.
6

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/ACD46A0F-615A-48B9-89D68480AFCC29FD/0/
FactsAndFigures_EN.pdf
7
Mãsurile prevãzute pentru realizarea obiectivului specific nr. 3:
„1. implementarea strategiei de integritate în sistemul judiciar;
2. reformarea sistemului disciplinar judiciar prin consolidarea rolului ºi statutului Inspecþiei Judiciare;
3. cooperarea în domeniul integritãþii cu organizaþiile ºi instituþiile reprezentative ale profesiilor
juridice ºi conexe;
4. elaborarea, aprobarea ºi implementarea unui plan de acþiune unitar pentru promovarea
integritãþii la nivelul instituþiilor publice implicate în bunã funcþionare a justiþiei ca serviciu public.
Responsabili: CSM, ICCJ, MP, MJ ºi structurile subordonate, instanþe ºi parchete”
8
CEDH 12 iulie 2001, Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Germaniei
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Întreaga doctrinã9 subliniazã importanþa garanþiei dreptului la un proces echitabil atât în
sine, cât ºi pentru protecþia efectivã a altor obligaþii garantate de Convenþie.

2. Reglementarea actualã
Cât de efectiv este dreptul la un proces echitabil din perspectiva reglementãrii
existente în prezent în România cu privire la repartizarea aleatorie?
Legea 304/2004 republicatã consacrã principiile în aceastã materie:
„Art. 10 - Toate persoanele au dreptul la un proces echitabil ºi la soluþionarea cauzelor
într-un termen rezonabil, de cãtre o instanþã imparþialã ºi independentã, constituitã potrivit
legii.
Art. 11 - Activitatea de judecatã se desfãºoarã cu respectarea principiilor distribuirii
aleatorii a dosarelor ºi continuitãþii, cu excepþia situaþiilor în care judecãtorul nu poate
participa la judecatã din motive obiective.
Art. 53 - (1) Repartizarea cauzelor pe complete de judecatã se face în mod aleatoriu,
în sistem informatizat.
(2) Cauzele repartizate unui complet de judecatã nu pot fi trecute altui complet decât
în condiþiile prevãzute de lege.»
Regulamentul de ordine interioarã al instanþelor aprobat prin Hotãrârea CSM nr. 387/2005
modificatã ºi completatã, emis în aplicarea legii de organizare judecãtoreascã, reglementeazã într-o
micã mãsurã ºi în dispoziþii cu caracter mult prea general modul în care se transpune în activitatea
instanþelor de judecatã principiul analizat:
„Art. 95 (1) În vederea repartizãrii pe complete ºi a stabilirii primului termen de judecatã,
dosarele nou formate vor fi transmise persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor.
(11) Persoana desemnatã cu repartizarea aleatorie a cauzelor, primind dosarul, verificã
în sistemul ECRIS dacã existã alte dosare formate ca urmare a unei cereri formulate de
aceleaºi persoane, împotriva aceloraºi persoane ºi având acelaºi obiect, întocmeºte un referat
în care menþioneazã rezultatul verificãrii ºi îl ataºeazã la dosarul nou format.
(2) Repartizarea cauzelor se va efectua în sistem informatic prin programul ECRIS.
(3) În cazul în care repartizarea în sistem informatic nu se poate aplica din motive
obiective, repartizarea cauzelor se efectueazã prin metoda sistemului ciclic. Repartizarea
aleatorie în sistem informatic sau ciclic se realizeazã o singurã datã, urmând ca în
situaþiile în care pe parcursul desfãºurãrii procesului apar incidente procedurale sã se recurgã
la regulile stabilite în prezentul regulament.
(4) Pentru aplicarea criteriului aleatoriu în sistem informatic sau ciclic, dosarele se
înregistreazã în ordinea sosirii la instanþã ºi se repartizeazã în aceeaºi ordine de cãtre
persoana sau persoanele desemnate anual de preºedintele instanþei, cu avizul colegiului
de conducere.
(5) Pentru aplicarea criteriului aleatoriu, completele se vor constitui la începutul fiecãrui
an ºi se numeroteazã pe instanþã sau, dupã caz, pe secþii, þinându-se seama de materiile
în care se judecã, de specializarea completelor ºi de faza procesualã în care se aflã
9

C. Bîrsan, Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului - Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck,
2010, p. 351 ºi urm., D. Bogdan, M. Selegean, „Drepturi ºi libertãþi fundamentele în jurisprudenþa
CEDO”, Ed. All Beck, 2005 p. 197 ºi urm., Radu Chiriþã – „Dreptul la un proces echitabil”,
Ed. Universul Juridic, 2008, p. 9.
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cauzele, respectiv fond, apel sau recurs. Modificarea numãrului completelor de judecatã
sau schimbarea judecãtorilor care le compun se va putea realiza doar pentru motive
obiective, în condiþiile legii.
(6) În cazul existenþei unui sistem computerizat automat de gestiune a activitãþii de
înregistrare a actelor de sesizare, preºedintele instanþei urmãreºte ca utilizarea acestuia sã
se realizeze conform instrucþiunilor.
(7) La sfârºitul fiecãrei zile se listeazã cauzele repartizate în ziua respectivã, þinându-se
o evidenþã separatã a listelor.
(8) Pentru repartizarea aleatorie a cauzelor urgente, atât în materie penalã, cât ºi în
materie civilã, se vor respecta programele informatice sau, dupã caz, metoda sistemului
ciclic privind repartizarea aleatorie pentru completele specializate.
(81) La cererea motivatã a completului de judecatã învestit cu soluþionarea unui dosar
care în mod constant necesitã un timp de lucru ce acoperã durata normalã a unei ºedinþe
de judecatã, colegiul de conducere al instanþei poate sã dispunã, pânã la soluþionarea cauzei
respective sau pânã la un alt moment al procesului, ca acelui complet sã nu îi mai fie
repartizate alte cauze.
(9) Toate modificãrile aduse compunerii completului de judecatã ori repartizãrii dosarelor
în condiþiile prezentului regulament vor fi evidenþiate în programele informatice de repartizare aleatorie. În situaþia în care programele informatice nu permit asemenea evidenþe, se
va þine un registru special pentru evidenþierea acestor modificãri, sub semnãtura persoanei
sau a persoanelor desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor.
(10) Încheierile ºi procesele-verbale întocmite în procedura repartizãrii aleatorii a
cauzelor sau în situaþiile de modificare a compunerii completului de judecatã se depun
la dosarul cauzei, iar copii de pe acestea, certificate de persoana desemnatã cu repartizarea
aleatorie sau, dupã caz, de grefierul de ºedinþã, se pãstreazã în mape separate. La dosarul
cauzei se depun ºi copii de pe hotãrârile colegiului de conducere prin care este modificatã
compunerea completului de judecatã, certificate de grefierul de ºedinþã.”
„Art. 98 (1) Incidentele procedurale referitoare la compunerea completelor de judecatã
se vor soluþiona cu respectarea normelor de procedurã ºi a normelor de repartizare
aleatorie a cauzelor, dupã blocarea completului de judecatã învestit iniþial cu judecarea
cauzei.
(2) Incidentele procedurale referitoare la toþi membrii completului de judecatã, precum
incompatibilitatea, recuzarea sau abþinerea, se vor soluþiona de completul cu numãrul imediat
urmãtor, care judeca în aceeaºi materie. Dacã în materia respectivã nu existã decât un singur
complet de judecatã, incidentele procedurale referitoare la toþi membrii completului vor fi
soluþionate de completul imediat urmãtor, indiferent de materia în care judecã.
(3) Dacã în urma soluþionãrii incidentelor procedurale prevãzute la alin. (2) se constatã
cã, din motive prevãzute de lege, completul cãruia i-a fost repartizatã aleatoriu cauza nu
este în mãsurã sã judece, dosarul se repartizeazã aleatoriu.”
„Art. 994 (2) Instanþele judecãtoreºti care utilizeazã sistemul ECRIS vor lua mãsuri
pentru completarea tuturor câmpurilor aplicaþiei ECRIS cu date complete ºi corecte,
conform instrucþiunilor de utilizare.”
„Art. 101 Neluarea mãsurilor necesare aplicãrii normelor criteriului aleatoriu de
repartizare a cauzelor sau încãlcarea acestor norme atrage rãspunderea disciplinarã a
persoanelor vinovate, în condiþiile legii.”
„Art. 115 alin. (3) Repartizarea cauzei pentru rejudecare se va face cu respectarea
procedurii de repartizare aleatorie.”
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3. Realitatea practicã
Comentarii pe marginea reglementãrilor actuale rezultate din activitatea practicã
Instanþele de judecatã au fost chemate sã se pronunþe asupra noþiunii de repartizare
aleatorie ºi a conformitãþii procedurilor de aplicare a principiului instituite de Regulamentul
de ordine interioarã al instanþelor cu legea de organizare judecãtoreascã într-o situaþie
ineditã în care s-a invocat excepþia de nelegalitate a dispoziþiilor art. 98 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioarã al instanþelor judecãtoreºti în raport cu dispoziþiile art. 11 ºi
art. 53 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã, în faþa instanþei
învestite cu soluþionarea unei cereri de recuzare.
Din aceastã perspectivã s-a apreciat de cãtre ÎCCJ10 cã: „Art. 139 din legea 304/2004
delegã Consiliului Superior al Magistraturii atribuþia de a adopta norme secundare în vederea
organizãrii executãrii legii ºi îi conferã o anumitã marjã de apreciere în acest sens, de vreme
ce prin regulamentul de ordine interioarã adoptat de Consiliul Superior al Magistraturii se
stabilesc, conform alin. (1) lit. b) din articolul menþionat, „modul ºi criteriile de repartizare
a cauzelor pe complete de judecatã, în vederea asigurãrii respectãrii principiilor distribuþiei
aleatorii ºi continuitãþii”. Dreptul de apreciere pe care legea îl conferã autoritãþii emitente
este menit sã asigure normelor administrative de organizare a instanþelor acea flexibilitate
necesarã asigurãrii interesului public al bunei înfãptuiri a justiþiei, care, pe lângã principiul
enunþat în art. 11 din Legea nr. 304/2004, este guvernatã de o serie de alte garanþii ale
dreptului la un proces echitabil, consacrat în instrumente juridice interne ºi internaþionale,
garanþii între care se numãrã ºi termenul rezonabil, care ar putea fi afectat prin aplicarea
rigidã a repartizãrii aleatorii, exclusiv în sistem informatic, pentru orice tip de cerere accesorie
sau incidentalã ivitã în cursul unui litigiu.”
S-a mai reþinut cã „noþiunea de „cauzã” se referã la litigiile „de fond”, iar nu ºi la
incidentele ivite în cursul soluþionãrii acestora, precum recuzarea judecãtorilor, procedurã în
care a fost invocatã excepþia de nelegalitate supusã analizei.”
Curtea a împãrtãºit astfel punctul de vedere al CSM care a susþinut cã « repartizarea
aleatorie a dosarelor este o regulã cu rang de principiu consacratã de Legea 304/2004 » ºi
cã « la fel ca orice principiu, principiul repartizãrii aleatorii a dosarelor permite unele
excepþii, determinate de anumite norme de procedurã (ex. judecarea cererilor accesorii ºi
incidentale) sau de anumite împrejurãri care, fie fac imposibilã aplicarea acestuia, fie genereazã
anumite dificultãþi în activitatea de repartizare a dosarelor».
Soluþia este discutabilã având în vedere cã art. 53 din Legea 304/2004 nu permite
astfel de excepþii, astfel cã nu se putea aplica o prezumþie absolutã cã « orice principiu
permite excepþii » - aºa cum a susþinut CSM, având în vedere aplicarea unora dintre cele
mai importante reguli de interpretare logicã a normelor de drept civil:
- « Excepþia este de strictã interpretare ºi aplicare » (« Exceptio est strictissimae
interpretationis»);
- « Unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie sã distingem” (« Ubi lex non distinguit,
nec nos distinguere debemus”).
În concluzie, dacã legea nu permite excepþii, atunci nici norma cu putere inferioarã
– regulamentul în litigiu, nu poate prevedea aceste excepþii, indiferent de raþiunile pe
care le reþine Curtea în decizia mai sus citatã ca justificând aceste excepþii (soluþionarea
cauzei într-un termen rezonabil).
10

Decizia nr. 5103 din 1 noiembrie 2011 a Secþiei de contencios administrativ; sursa:
http://www.scj.ro/SCA%20rezumate%202011/SCA%20dec%20r%205013%202011.htm
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Faptul cã principiul repartizãrii aleatorii a dosarelor nu permite excepþii rezultã ºi din
alte dispoziþii, chiar ale Regulamentului în discuþie. Astfel, art. 98 alin. (1) prevede: « incidentele procedurale referitoare la compunerea completelor se vor soluþiona cu respectarea
normelor de procedurã ºi a normelor de repartizare aleatorie a cauzelor. Cererile de tipul
recuzãrilor intrã în aceastã categorie. În aceste condiþii existã o contradicþie între alin. (1)
al art. 98 (care reia consacrarea principiului repartizãrii aleatorii prevãzut de lege ºi
pentru materia incidentelor procedurale) ºi art. 98 alin. (2) în discuþie. Contradicþia nu
poate fi înlãturatã decât fie prin modificarea Regulamentului în concordanþa cu legea, fie
prin admiterea unei excepþii de nelegalitate pe acest aspect.
Experienþa practicã confirmã cã actuala reglementare nu este însã suficientã pentru a
garanta aplicarea corectã a principiului repartizãrii aleatorii ºi efectivitatea dreptului la un
proces echitabil din aceastã perspectivã.
Se constatã cã Regulamentul de ordine interioarã al instanþelor nu reglementeazã
în mod exact, public, transparent modul ºi condiþiile de utilizare a parametrilor de
repartizare folosiþi de ECRIS ºi nici instrucþiunile pe care trebuie sã le urmeze în aceastã
activitate personalul însãrcinat cu utilizarea sistemului.
În aceste condiþii, nu se poate garanta cã, în situaþii concrete, regulile de repartizare
ºi parametrii utilizaþi în sistem corespund noþiunilor de « repartizare aleatorie » ºi de « sistem
informatizat » prevãzute de legea 304/2004.
Robert Klitgaard, unul dintre cei mai importanþi ºi recunoscuþi experþi mondiali în
domeniul corupþiei, consultant pentru numeroase organizaþii internaþionale ºi guverne din
întreaga lume, a sintetizat ecuaþia care exprimã cauzele corupþiei11:
C(Corupþia) = M(Monopol) + Pd(Putere discreþionarã) – R(Responsabilitate).
În Raportul programului „Iniþiativa pentru o justiþie curatã” – „Vulnerabilitãþi ale sistemului
juridic”12, referindu-se la ecuaþia lui Klitgaard privind cauzele corupþiei, sunt dezvoltate
semnificaþiile ecuaþiei arãtând cã se produc condiþii optime pentru acte de corupþie „acolo
unde un agent public sau chiar privat are autoritatea de a lua anumite decizii în exclusivitate,
când aceste decizii nu sunt motivate în fapt sau în drept sau nu sunt supuse unor anumite
condiþii ºi cerinþe, ºi când întregul proces de luare a deciziei nu este vizibil pentru alte
autoritãþi sau pentru public”
De asemenea, în acelaºi Raport se menþioneazã: „Dincolo de finalitatea funcþionalã,
respectiv efectuarea actului de justiþie, instituþiile pe care le analizãm furnizeazã mai multe
servicii publice. Fiind deservitã populaþia în legãturã cu un serviciu juridic, vom numi aceste
servicii acte de administrare judiciarã. Ele sunt menite sã creeze premizele luãrii deciziilor
judiciare (cum ar fi împãrþirea cauzelor cãtre judecãtori) (...) ºi revin, de regulã, personalului
auxiliar de specialitate de la registraturã, arhivã ºi grefã. În afarã de acestea, în instituþiile
analizate se iau ºi decizii pur administrative. Astfel, din punct de vedere organizatoric, (...)
instanþa judecãtoreascã (...) sau Consiliul Superior al Magistraturii funcþioneazã ca orice altã
instituþie publicã, în care se iau decizii...”
În raport de aceastã abordare, este evident cã în problema analizatã sunt îndeplinite
toate aceste componente ale „ecuaþiei”. „Instrucþiunile” la care se referã art. 95 alin. (6) ºi
994 alin. (2) din R.O.I. rãmân apanajul celor împuterniciþi sã efectueze procedura de repartizare
(grefier, preºedinte de secþie), fãrã posibilitatea justiþiabilului de a verifica respectarea,
concordanþa cu anumite reguli de asemenea verificabile.
11

Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, H. Lindsey Parris, „Corrupt Cities - a practical guide to
cure and prevention”, World Bank, 2000 - tradusã în limba românã la Ed. Humanitas, 2006, p. 42.
12 Sursa: http://sar.org.ro/files/Raport_Vulnerabilitati_ale_sistemului_juridic.pdf:
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Este de remarcat, în acest context cã nu este respectatã la nivelul tuturor instanþelor
obligaþia prevãzutã de disp. art. 95 alin. (10) din Regulament de a se depune la dosarul
cauzei „încheierile ºi procesele-verbale întocmite în procedura repartizãrii aleatorii a cauzelor
sau în situaþiile de modificare a compunerii completului de judecatã”.
Pe de altã parte, extrasele din ECRIS intitulate „fiºa dosar” ce se depun la dosar nu
reflectã care au fost parametrii de repartizare utilizaþi ºi nici celelalte elemente de care
ar trebui sã se þinã seama, de genul ordinii de repartizare în raport de ordinea de înregistrare
a cauzelor într-o zi.
Reglementarea ar trebui sã urmãreascã asigurarea transparenþei actului de repartizare.
Dar, de la intenþia legiuitorului ºi pânã la aplicare este cale lungã...
Lipsa unor reguli precise, transparente ºi verificabile de justiþiabil, ale repartizãrii dosarului
ºi ale utilizãrii sistemului informatic ECRIS, poate pune problema inconsistenþei principiului
repartizãrii aleatorii, consacrat în Legea 304/2004. Nefiind reglementate instrucþiunile de
funcþionare ale sistemului informatic se poate ridica problema nelegalitãþii actelor ºi
instrucþiunilor în baza cãrora se fac repartizãrile, în raport de art. 11 din legea 304/2004.
Concluzia cã printr-o astfel de lipsã a reglementãrii se poate ajunge la încãlcarea principiului repartizãrii aleatorii rezultã nu numai din analiza teoreticã a reglementãrii în discuþie,
ci ºi din situaþiile concrete întâlnite în practicã.
Astfel, cum se face cã, în ultima perioadã, în cazul cãilor de atac extraordinare repartizarea
acestora aceluiaºi complet care a soluþionat ºi recursul a devenit regulã!?
La ce concluzii poate sã ajungã un justiþiabil atunci când într-un referat al preºedintelui
de secþie al unei instanþe se solicitã completului „aprecierea asupra oportunitãþii desesizãrii
(…) în legãturã cu nerespectarea perioadelor de timp deschise pentru repartizarea cauzelor
ce se judecã în regim de urgenþã, care au condus la dezechilibrarea volumului de activitate
a completelor secþiei”!?
Dar menþiunea dintr-un astfel de referat cã: „perioadele de timp stabilite pentru
repartizarea cauzelor urgente nu au fost respectate în intervalul de timp de la .... la..., în
sensul cã, înainte de acoperirea integralã a unei perioade, s-a deschis o a doua perioadã de
repartizare ...”!?
Când un astfel de referat iese la ivealã doar ca urmare a unei sesizãri a justiþiabilului
privind o posibilã încãlcare a principiului repartizãrii aleatorii, atunci totul capãtã o cu totul
altã interpretare.
Când se ajunge chiar la o dezînvestire a completului ºi la o nouã repartizare a cauzei
aceluiaºi complet, se ridicã urmãtoarele concluzii ºi întrebãri:
§ Problema desesizãrii completului este o problemã de « legalitate » a repartizãrii ºi
nu de « oportunitate », la aprecierea completului sau a preºedintelui de secþie, având
în vedere ºi disp. art. 5 alin. (2) lit. a),b) ºi f) din R.O.I.13
§ Se confirmã existenþa unor „instrucþiuni de repartizare aleatorie a cauzelor urgente”
cu caracter ocult, a cãror verificare nu este la îndemâna justiþiabilului ºi uneori nici
a celor care, potrivit Regulamentului, au obligaþia de a verifica respectarea principiului
repartizãrii aleatorii.
Vom cita ºi din alte « note interne » care confirmã cã, în realitate, în unele situaþii,
repartizarea este predictibilã ºi nu aleatorie.
13

Art. 5 alin. (2) lit. a), b) ºi f) din R.O.I. „Instanþele (judecãtorii) au ca îndatoriri sã asigure prin
activitatea desfãºuratã respectarea legii, sã respecte prevederile legale, sã participe la ºedinþa de
judecatã în completele stabilite conform legii”. Prin urmare, asigurarea respectãrii legii presupune ºi
verificarea respectãrii reglementãrii din art. 95, în special cea prevãzutã de art. 95 alin. (10) ºi art.
994 din R.O.I.
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Astfel, într-un referat întocmit de grefierul însãrcinat cu repartizarea aleatorie se explicã
care este „practica efectivã de repartizare a secþiei” în cauzele cu termen de soluþionare
urgent:
- „se modificã astfel încât sã poatã fi repartizat în cel mai scurt termen al secþiei ºi
anume trei sãptãmâni SE” (s.n. se înþelege cã e vorba de modificarea sistemului);
- „intervalul efectiv de repartizare al cauzelor în sistem aleatoriu este format atât din
intervalul start ºi stop, care delimiteazã în timp perioada de repartizare a cauzelor, cât ºi
blocarea intervalelor de complete de judecatã care au atins numãrul maxim de cauze
primite spre soluþionare”;
- „în cazul termenului de repartizare „3 sãptãmâni SE” cu toate cã nu se atinge numãrul
maxim de dosare cu caracter urgent de soluþionare pe ºedinþa publicã, se trece la deschiderea
unei noi perioade de repartizare a cauzelor (...)”
Deºi în acest referat se reþine cã aceasta este « practica secþiei », într-un alt referat din
acelaºi dosar se constatã cã „nu s-au respectat instrucþiunile de repartizare aleatorie pentru
repartizarea cauzelor urgente”.
Într-o altã notã, acelaºi grefier stabileºte niºte „paºi” tehnici de urmat în repartizarea
aleatorie care implicã: ºtergeri de termen repartizate aleatoriu iniþial, blocarea de la repartizare
a tuturor completelor de judecatã pentru perioada x; deblocarea tuturor completelor pentru
o altã perioadã etc.
Într-o altã notã, acelaºi grefier revine asupra notei anterioare ºi precizeazã cã procedura
menþionatã în acea notã nu e posibilã din cauza lipsei de temei legal.
Într-o notã internã întocmitã de grefierul desemnat cu repartizarea se solicitã încuviinþarea
preºedintelui de secþie pentru:
a. „ºtergerea dosarului ºi înregistrarea dosarului prin „alocarea unui nou numãr“.
b. „blocarea temporarã a completului x” pânã la repartizarea dosarului nou înregistrat.
Motivul acestor « practici » era cã dosarul a fost repartizat aceluiaºi complet – incompatibil ca urmare a admiterii cererilor de recuzare.
Inconsecvenþele ºi practicile utilizate în repartizarea dosarelor rezultate din aceste note/
referate date cu titlu de exemplu ºi la care justiþiabilul nu are acces în mod obiºnuit, pot
conduce în mod firesc la urmãtoarele concluzii:
- dacã repartizarea aleatorie se efectueazã dupã « practica efectivã de repartizare a
secþiei » ºi nu dupã niºte reguli scrise clare, predictibile ºi transparente, atunci orice repartizare
depinde de persoanele care fac aceastã « practicã » ºi transformã procedura de repartizare « aleatorie » într-una potenþial « dirijatã»;
- dacã în acea nouã « perioadã de repartizare » existã un singur complet cãruia i se
alocã dosare cu caracter urgent, nu mai existã niciun hazard, ci este o repartizare cu adresã
precisã;
- dacã e posibilã blocarea temporarã a unui complet la simpla decizie a persoanelor
desemnate cu repartizarea, ce garanþii existã cã nu ar fi posibilã ºi blocarea unuia sau mai
multora, atunci când nu ar subzista un motiv temeinic ca acela al existenþei stãrii de incompatibilitate deja stabilite?
O astfel de situaþie neconformã cu principiul analizat a fost confirmatã ºi de analizele
efectuate de diverse organizaþii neguvernamentale care confirmã lipsa unor pârghii reale de
control al respectãrii principiului repartizãrii aleatorii.
Într-o declaraþie publicã datã de Sojust agenþiei de ºtiri Hotnews.ro, experþii SoJust
(dintre care unii au ajuns chiar membrii CSM ulterior studiului) au arãtat cã: „este posibil
ca o anumitã cauzã sã fie dirijatã cãtre un anumit judecãtor. Situaþia este posibilã prin
intermedierea grefierului/judecãtorului desemnat sã se ocupe de repartizarea computerizatã
a dosarelor. Astfel, se poate anticipa completul de judecatã cãruia îi va reveni o anumitã
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cauzã: fie operaþiunea nu se efectueazã în ordinea intrãrii dosarelor, fie se introduc variabile
de timp pentru o perioadã în care este doar o singurã posibilitate de atribuire (un singur
complet).”14.
În acelaºi sens au fost ºi concluziile studiului Institutului pentru Politici Publice
„Indicatori de performanþã - un instrument fundamental pentru mãsurarea calitãþii actului
de justiþie în România”15: potrivit unui studiu sociologic, „Un sfert dintre procurori ºi unul
dintre cinci judecãtori apreciazã cã sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor este aplicat
necorespunzãtor”; jumãtate dintre magistraþii intervievaþi (50,1% dintre procurori ºi 44,8%
dintre judecãtori) considerã cã sistemul de repartizare aleatorie a cauzelor poate fi influenþat
sau viciat.
Într-un raport realizat de cãtre Transparency International România se aratã cã:
„Programele informatice folosite nu sunt suficient perfecþionate, astfel încât sã poatã asigura
impredictibilitatea rezultatului. Totodatã programul nu soluþioneazã acele situaþii ivite în urma
soluþionãrii incidentelor procedurale, precum ºi a cauzelor unde se impune soluþionarea de
urgenþã”16.
Studiul programului „Iniþiativã pentru o justiþie curatã” - „Vulnerabilitãþi ale sistemului
juridic” identificã ºi urmãtoarele aspecte: „(...) este posibil ca o anumitã cauzã sã fie atribuitã
unui anumit judecãtor prin intermedierea grefierului/judecãtorului ce are aceastã atribuþie ºi
care, prin activitatea îndelungatã cu soft-ul, poate anticipa completul de judecatã cãruia îi va
reveni o anumitã cauzã: fie operaþiunea nu se efectueazã în ordinea intrãrii dosarelor, fie se
introduc variabile de timp pentru o perioadã în care este doar o singurã posibilitate de
atribuire (un singur complet)17, fie se introduc criterii de complexitate eronate pentru a ghida
dosarul cãtre un anumit complet18. În materie civilã nu sunt reglementate însã aceste criterii
de complexitate printr-o hotãrâre a CSM, aºa cum se întâmplã în materie penalã. Ele au
rãmas la stadiul de studiu în curs.19
Faþã de aspectele mai sus învederate considerãm cã nu existã certitudinea respectãrii
dreptului la un proces echitabil, în accepþiunea « instanþã instituitã de lege » ºi transpusã
în dreptul intern în principiul repartizãrii aleatorii.
14

Sursa: http://www.hotnews.ro/stiri-esential-2972317-cum-manevreaza-dosarele-baietii-desteptidin-justitie.htm Cum manevreazã dosarele bãieþii deºtepþi din Justiþie, 9 mai 2008
15 Studiu elaborat în 2008 de I.P.P. în parteneriat cu I.N.M. cu finanþare din partea Comisiei
Europene, prin programul Phare 2005 „Consolidarea Democraþiei în România”, menþionat în aceeaºi
sursã indicatã la nota de subsol 2.
16 Citat de aceeaºi sursã: http://www.hotnews.ro/stiri-esential-2972317-cum-manevreaza-dosarelebaietii-destepti-din-justitie.htm
17 Exemplul citat de studiu: o acþiune de chemare în judecatã introdusã la registraturã azi,
primeºte un termen de judecatã peste un numãr de zile; dacã e introdusã peste trei zile ºi variabilele
sunt identice, termenul de judecatã „fixat” de computer va fi cu trei zile mai târziu. Cunoscându-se
componenþa completului dinainte, se poate ‚alege’ ziua în care sã fie introdusã acþiunea. A se vedea
ºi „Dedicaþie. O grefierã îl ajutã pe C. sã câºtige Parcul B”, în cotidianul „Gardianul” din 01 februarie
2008 la http://tinyurl.com/grefiera.
18 Acest lucru a fost posibil mai ales cã, din martie 2005 ºi pânã în mai 2008 nu au fost stabilite
criterii de complexitate unitare. De abia prin Hotãrârea CSM nr. 461 din 15 mai 2008 (http://
www.csm1909.ro/csm/linkuri/04_08_2008__16587_ro.pdf) s-au stabilit gradele de complexitate unice
naþionale în cauzele din materie penalã.
19 Raportul întâlnirii grupului de lucru nr. 5 „Organizarea instanþelor ºi parchetelor” din data de
12 iunie 2007 (Nr. 2826/DAERIP/14.06.2007 – studiu realizat în cadrul mãsurilor Planului de acþiune
pentru implementarea Strategiei de reformã a sistemului judiciar, aprobat prin H.G. nr. 232/2005
(mãsura 4.I.1.1.) sursa: www.csm1909.ro/csm/linkuri/27_11_2007__12762_ro.doc
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Din moment ce nu existã un act normativ care sã indice reguli precise, clare, transparente,
verificabile prin înscrisurile care atestã modul de utilizare al parametrilor de repartizare din
sistemul informatic de repartizare al dosarelor, se poate concluziona cã orice « instrucþiune »
a unui preºedinte de secþie avutã în vedere de personalul care a dispus repartizarea,
este nelegalã ºi arbitrarã.
La fel de nelegale sunt ºi „practicile” instanþei, de care se pot prevala persoanele însãrcinate
cu repartizarea aleatorie la nivelul instanþelor (preºedinte de secþie, grefier, informatician).
Aceastã situaþie lasã loc arbitrariului ºi transformã repartizarea « aleatorie » într-o repartizare cu caracter previzibil, dirijatã, incompatibilã cu principiul consacrat de lege.
Întrucât utilizarea sistemului ECRIS este o problemã care þine de activitatea ºi ordinea
interioarã a instanþelor de judecatã, rezultã cã reglementarea modului de utilizare al sistemului
informatic de repartizare al dosarelor trebuie sã fie cuprinsã în Regulamentul de ordine
interioarã al instanþelor.
Adoptarea acestuia este atribuþia Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit art. 39
alin. (1) din Legea 317/2004, iar elaborarea lui este atribuþia comunã a Consiliul Superior
al Magistraturii ºi a Ministerului Justiþiei, potrivit art. 139 alin. (2) din Legea 304/2004.
Cu toate acestea, CSM întârzie sã reglementeze utilizarea sistemului informatic de repartizare a dosarelor, deºi problemele apãrute în practicã au fãcut de multe ori obiectul analizei
acestuia.20
Prin Hotãrârea CSM nr. 1176 din 16 decembrie 2009 – secþia judecãtori, prin care a
fost aprobat Raportul privind controlul tematic pe distribuirea aleatorie a cauzelor în
sistem informatic ECRIS ºi prin care s-a stabilit printre altele: „trebuie eliminat dreptul
utilizatorului de acces la interfeþele care permit modificarea parametrilor de repartizare
aleatorie a unui dosar”; „pentru unificarea practicii ºi eliminarea posibilitãþii de eludare a
sistemului prin modalitatea asocierii ulterioare a pãrþilor, se impune o modificare a aplicaþiei
ECRIS în sensul imposibilitãþii repartizãrii aleatorii a dosarului dacã nu au fost respectate
anumite condiþii”; „inserarea unor dispoziþii în Regulamentul de ordine interioarã pentru
personalul IT din cadrul instanþelor, care sã reglementeze operaþiile de intervenþie autorizate
în sistem ECRIS; sesizarea Ministerului Justiþiei ºi Libertãþilor Cetãþeneºti cu privire la
modificãrile aplicaþiei”.
Având în vedere cã pânã în prezent nu s-a acþionat în niciun mod pentru rezolvarea
problemelor structurale identificate chiar prin raportul CSM mai sus indicat, ne întrebãm în
mod firesc: de ce nu se doreºte reglementarea acestui domeniu atât de important ce
constituie premisa garanþiilor procesuale ale desfãºurãrii procesului în mod echitabil?
Putem concluziona asupra problemei analizate urmãtoarele:
- sistemul de repartizare permite introducerea de mai multe ori a unui dosar în
sistem (prin atribuirea unui alt numãr), pânã când este repartizat la un anume complet;
20

Într-o notã a Inspecþiei judiciare a CSM se aratã cã: „Modul în care este stabilit în prezent
algoritmul de repartizare aleatorie a cauzelor în aplicaþia ECRIS ºi procedura de înregistrare a actelor
de sesizare a instanþei nu prevãd printre parametrii de repartizare ºi vechimea cauzei, astfel încât nu
este prevãzutã nici posibilitatea persoanei cu atribuþii în materie de a interveni asupra parametrilor
deja existenþi ºi de a-i modifica în funcþie de aspectele constatate în legãturã cu vechimea cauzei.
În condiþiile regulamentare actuale ºi în lipsa unei decizii a colegiului de conducere prin care sã
se stabileascã situaþiile excepþionale, în care repartizarea anumitor cauze sã se facã prin derogare de
la dreptul comun, nu se poate dispune de cãtre preºedintele de secþiei sau de cãtre persoana
responsabilã cu repartizarea aleatorie, doar în anumite dosare, care au duratã mare a procedurii,
mãsuri speciale în vederea repartizãrii, derogatorii de la cele aplicate pentru toate celelalte acte de
sesizare a instanþei.” Sursa: www.csm1909.ro/csm/linkuri/14_11_2011__45258_ro.doc
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- existã posibilitatea blocãrii mai multor complete (aºa cum e posibilã blocarea
unuia), astfel încât cel care rãmâne în sistem pentru repartizare sã fie doar unul sau
anumite complete;
- pot fi eliminate unele complete pe motiv cã ar fi incident parametrul „gradul de
încãrcare” al completului, fãrã ca justiþiabilul sã poatã verifica în concret dacã acest
parametru trebuia în mod real aplicat;
- poate fi aleasã o perioadã de repartizare în raport de „caracterul urgent al cauzei”
în care sã fie un singur complet care are ºedinþã etc.
- în „fiºele dosarului” care se depun la dosarul cauzei nu se reflectã parametrii de
repartizare ºi nici respectarea disp. art. 95 alin. (4) din Regulamentul de ordine interioarã
al instanþelor judecãtoreºti privind repartizarea în ordinea înregistrãrii la instanþa a
dosarelor;
- la soluþionarea dosarelor având ca obiect incidente procedurale nu se respectã
principiul repartizãrii aleatorii, din moment ce se procedeazã la repartizarea directã la
completul imediat urmãtor.21
Utilizarea arbitrarã a oricãruia dintre aceºti parametri de repartizare sau a altora care nu
sunt cunoscuþi, atrage nulitatea actului de repartizare.
Fãrã a analiza în detaliu care ar fi mijloacele procedurale prin care ar putea fi pusã în
discuþie nelegalitatea unui act de repartizare sau efectul nerespectãrii principiului, menþionãm
în acest context doar cã, în situaþiile în care se constatã sau existã bãnuiala cã nu s-a
procedat la repartizarea dosarului cu respectarea principiului repartizãrii aleatorii, se pot
invoca:
a) excepþia privind nerespectarea principiului distribuirii aleatorii a dosarului.
Doctrina o calificã drept o veritabilã excepþie de procedurã dilatorie ºi absolutã, având
în vedere cã normele de organizare judiciarã au caracter imperativ22. În practicã ÎCCJ o
astfel de excepþie a fost consideratã mai degrabã o problemã de ordin administrativ, care nu
ar fi de competenþa completului în faþa cãruia se ridicã problema în discuþie, ci de competenþa
organelor de conducere ale instanþei.
b) excepþia de nelegalitate a actului administrativ de repartizare a cauzei în temeiul
disp. art. 4 din Legea 554/2004, dacã se analizeazã actul de repartizare al unui dosar ºi
instrucþiunile de utilizare a ECRIS, ca fiind acte administrative care îndeplinesc condiþiile
prevãzute de art. 2 lit. c) din Legea 554/2004;
c) încãlcarea disp. art. 1 din Legea 554/2004, prin formularea unei acþiuni în contencios administrativ din perspectiva vãtãmãrii suferite de justiþiabil prin emiterea actelor
ºi instrucþiunilor de repartizare a dosarului, solicitându-se anularea acestor acte.

4. Necesitãþi de reglementare/propuneri de lege ferenda
Întrucât repartizarea aleatorie este una dintre garanþiile de esenþã ale procesului echitabil,
în lipsa cãreia orice judecatã de fond echitabilã devine o utopie, este nevoie de reglementarea
urgenþã a utilizãrii sistemului ECRIS, prin elaborarea ºi adoptarea unui act normativ care
sã punã în aplicare principiul instituit de legea de organizare judecãtoreascã cu privire la
repartizarea aleatorie prin reglementãri concrete pe urmãtoarele aspecte:
21

Deºi sesizat cu o excepþie de nelegalitate a disp. art. 98 alin. (2) din Regulamentul de ordine
interioarã al instanþelor judecãtoreºti, în raport de disp. art. 11 ºi 53 din Legea 304/2004 privind
organizarea judiciarã republicatã, ÎCCJ a decis cã nu este incidentã o astfel de excepþie. În acest sens,
decizia ÎCCJ mai sus citatã.
22 M. Tãbârcã, Excepþiile procesuale în procesul civil, pag. 272.
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- procedurile utilizate de persoanele care rãspund de repartizarea aleatorie a dosarelor, limitele ºi condiþiile de acces în sistem;
- stabilirea parametrilor de repartizare folosiþi de ECRIS, a modului ºi condiþiilor de
utilizare ale acestora astfel încât modul de repartizare aleatorie sã aibã reguli precise,
transparente ºi verificabile de justiþiabil;
- actele care se întocmesc de personalul responsabil cu repartizarea aleatorie sã
conþinã toate datele din care sã rezulte introducerea parametrilor de repartizare la
fiecare dosar în parte, precum ºi celelalte prevederi;
- stabilirea expresã a sancþiunilor pentru situaþia în care nu este respectatã obligaþia
ataºãrii în dosar a actelor care atestã toate elementele mai sus menþionate;
- stabilirea expresã a sancþiunilor care intervin în cazul nerespectãrii acestor criterii
ºi reguli de care trebuie sã se þinã seama la repartizare: nulitatea actului de repartizare
ºi caracterul de abatere disciplinarã gravã pentru fapta persoanei vinovate de
nerespectarea acestor dispoziþii;
- stabilirea organelor competente sã verifice respectarea regulilor de utilizare ale
sistemului informatic de repartizare;
- stabilirea regulilor procedurale de soluþionare a excepþiei de nelegalã investire a
instanþei atunci când se invocã nerespectarea principiului repartizãrii aleatorii;
- modificarea art. 99 alin. (6) din R.O.I.23 pentru incompatibilitatea normei cu art. 11
ºi 53 din lege ºi cu art. 6 par. 1 din Convenþie, fiind constante situaþiile în care judecãtorii
investiþi cu soluþionarea cauzei în rejudecare fie nu se abþin, fie cererile de abþinere sunt
respinse;
- prevederea unor controale regulate din partea unor auditori externi (avocaþi, ONG
etc.) privind respectarea utilizãrii corecte a sistemului de repartizare aleatorie;
- aplicarea cu stricteþe a disp. art. 95 alin. (10) din Regulament sub aspectul depunerii
la dosar a actelor care atestã repartizarea aleatorie, acte care sã reflecte însã într-o totalã
transparenþã parametrii de repartizare introduºi în sistem.
Elaborarea actului normativ de reglementare a utilizãrii transparente a parametrilor ECRIS
ar corespunde rolului pe care CSM trebuie sã îl aibã în sistemul de justiþie ºi în îndeplinirea
actului de justiþie în interes public.
Avem în vedere, sub acest aspect, cã organizarea judiciarã se instituie având ca finalitate
asigurarea respectãrii drepturilor ºi a libertãþilor fundamentale ale persoanei prevãzute, în
principal în Carta internaþionalã a drepturilor omului, Convenþia pentru apãrarea drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale, Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene,
precum ºi pentru garantarea respectãrii Constituþiei ºi a legilor þãrii.
Organizarea judiciarã are, de asemenea, ca obiectiv de bazã asigurarea respectãrii
dreptului la un proces echitabil ºi judecarea proceselor de cãtre instanþe judecãtoreºti în
mod imparþial ºi independent de orice influenþe. Numai printr-o reglementare transparentã
a utilizãrii sistemului ECRIS aceste scopuri ale organizãrii judiciare pot fi atinse cu adevãrat.
Numai în acest mod se vor putea atinge ºi obiectivele ºi recomandãrile din Raportul din
18 iulie 2012 al Comisiei Europene cãtre Parlamentul European ºi Consiliu privind progresele
înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare ºi Verificare ºi anume:
-„adoptarea unor mãsuri preventive prin care sã se reducã oportunitãþile de sãvârºire a
actelor de corupþie ºi riscurile ca acestea sã fie sãvârºite, cum ar fi aplicarea de cãtre
instituþiile publice a unor proceduri transparente ºi a unui sistem decizional previzibil.
23

„(6) Cauzele trimise spre rejudecare dupã desfiinþare/casare revin la completul iniþial învestit.
Dispoziþiile art. 98 se aplicã în mod corespunzãtor în situaþia existenþei unui caz de incompatibilitate.”
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- stabilirea unei politici comune între CSM ºi Guvern pentru promovarea rãspunderii ºi
a integritãþii în cadrul sistemului judiciar (...);
- consolidarea capacitãþii ºi a performanþei Inspecþiei Judiciare atât pentru a asigura
rãspunderea judiciarã în cursul instrumentãrii cazurilor individuale, cât ºi pentru a promova
eficacitatea, consecvenþa ºi bunele practici ale sistemului judiciar prin intermediul revizuirii
periodice ale practicilor la toate nivelurile sistemului judiciar.”
Între aceste „bune practici” trebuie sã se afle cu prioritate ºi asigurarea garanþiilor
privind respectarea principiului repartizãrii aleatorii, ca premisã a desfãºurãrii unui
proces echitabil.
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National courts vis-à-vis eu law: new issue,
theories and methods
Florenþa, 29–30 noiembrie 2012

Dragoº Alexandru EFRIM
Avocat Baroul Dolj

În perioada 29–30 noiembrie a avut loc la European University Institute (EUI) din Florenþa
(Italia) workshop-ul „National Courts vis-à-vis EU Law: New Issues, Theories and Methods”1 ,
organizat de Centre for Judicial Cooperation (ce funcþioneazã în cadrul EUI) ºi European
Union Democracy Observatory.
Evenimentul a reprezentat o bunã ocazie pentru juriºtii interesaþi de domeniul Dreptului
Uniunii Europene – care ar trebui sa fie din ce în ce mai mulþi, având în vedere relevanþa
practicã ºi interferenþa tot mai mare a dreptului de sursã europeanã în cauzele cu care ne
confruntãm în activitatea de avocaturã – de a explora ºi extinde cunoºtinþele teoretice ºi cele
mai recente evoluþii practice în aplicarea dreptului UE de cãtre instanþele naþionale.
1

Programul Workshop-ului este disponibil la urmãtoarea adresã de internet: http://www.eui.eu/
Projects/EUDO/Documents/2012/NationalCourtsvis-a-visEUlaw.pdf
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Pentru subsemnatul, evenimentul a venit ca o fireascã ºi aºteptatã oportunitate de a
continua implicarea în activitãþile organizate de acest adevãrat paradis al cercetãrii ºtiinþifice
europene – European University Institute, dupã o experienþã profesionalã, socialã ºi culturalã
de neuitat pe care am trãit-o intens în perioada iunie – iulie a acestui an, prin participarea
la cele douã ªcoli de varã organizate de Academia de Drept European a Institutului, respectiv
cursurile de varã privind Drepturile Omului (18-29 iunie) ºi cele privind Dreptul Uniunii
Europene (2-13 iulie). Astfel, chiar cu aceastã ocazie am pus bazele unei colaborãri care sã
îmbine o parte din experienþa mea profesionalã din practica avocaþialã cu metodele ºtiinþifice
ºi nivelul superior de cunoaºtere a Dreptului UE al colegelor Mãdãlina Moraru (doctorand,
Departamentul de Drept, European University Institute, Florenþa) ºi Gabriela Zanfir (doctorand,
Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova). Proiectul nostru, care avea drept þintã
realizarea unei lucrãri dedicate analizei modului în care instanþele interne române utilizeazã
mecanismele de dialog judiciar puse la dispoziþie de Dreptul UE, în principal procedura
trimiterii de întrebãri preliminare cãtre Curtea de Justiþie a Uniunii Europene2, a beneficiat
în scurt timp de oportunitatea organizãrii acestui workshop în cadrul Institutului.
Trebuie menþionat cã interesul pentru aplicarea dreptului UE se dovedeºte a fi din ce
în ce mai mare ºi în România, cei aproape 6 ani trecuþi de la aderarea la Uniune constituind
un drum ce pare mai degrabã parcurs cu încetinitorul, însã în direcþia potrivitã. Astfel,
propunerile de lucrãri pentru acest workshop venite din România au fost, conform
organizatorilor, într-un numãr format din douã cifre. În acest context, am considerat o
responsabilitate ºi mai mare ocazia de a fi unica lucrare selectatã sã ofere în cadrul
workshopului detalii despre situaþia curentã a aplicãrii dreptului UE în România.
În pitorescul cadru fiesolan, prima zi a workshop-ului a beneficiat de prezenþa unor
personalitãþi active în spectrul doctrinei europene, printre care aº aminti în mod special pe
Loïc Azoulai (Co-Director al Academiei de Drept European din cadrul EUI), Bruno de Witte
(profesor în cadrul EUI ºi Maastricht University), Michal Bobek (profesor Oxford University),
Miguel Maduro (profesor EUI, fost Avocat General al Curþii de Justiþie a Uniunii Europene
în perioada 2003-2009), Hans-Wolfgang Micklitz (profesor EUI), Giuseppe Martinico (Centro
de Estudios Politicos y Constitucionales), Marlene Wind (profesor University of Copenhagen),
Arthur Dyevre (Max Planck Institute for International and Comparative Law).
Lucrãrile workshopului au fost demarate de panelul privind „Europenizarea judiciarã
(Judicial Europeanization)”, în cadrul cãruia doamna Marlene Wind3 a prezentat dilema
þãrilor scandinave, unde apelarea la procedurile judiciare pentru apãrarea drepturilor
fundamentale, în mod special, nu constituie un impuls firesc, aºa cum putem prin comparaþie
sã constatãm a fi situaþia þãrii noastre, cetãþenii tuturor þãrilor nordice fiind mai degrabã
reticenþi decât „procesomani”, aºa cum sunt de multe ori etichetaþi românii. Aceastã realitate
este conservatã de încrederea crescutã pe care o au cetãþenii popoarelor nordice în puterea
publicã, precum ºi de faptul cã puterea judiciarã este vãzutã mai degrabã ca o parte componentã a puterii executive, având rolul de a proteja interesele statului, nu acela de a media
conflictele apãrute uneori chiar între stat ºi persoane private. În acest context, judecãtorii
sunt foarte reþinuþi în a aplica dreptul UE în contrast cu legislaþia internã, atunci când existã
astfel de conflicte de norme. Mai mult, nici dialogul judiciar posibil prin prisma procedurii
trimiterilor preliminare nu este exploatat în Danemarca, deoarece procedura internã prevede
un control exercitat de cãtre Ministerul Justiþiei asupra tuturor cererilor de trimiteri preliminare
emise de instanþele naþionale, în considerarea rolului de protector al suveranitãþii naþionale.
Astfel, teama de a produce cauze în faþa Curþii de Justiþie a UE care sã ridice semne de
2
3

Prevãzutã de art. 267 al Tratatului privind Funcþionarea Uniunii Europene.
University of Copenhagen, Danemarca.
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întrebare privitoare la modul de aplicare al dreptului UE de cãtre þãrile nordice a condus
la instituirea unui dublu filtru: primul este cel existent la nivelul judecãtorilor naþionali, care
ei înºiºi se considerã a fi protectori ai suveranitãþii naþionale în raport cu orice intruziune ce
ar putea fi cauzatã de aplicarea prioritarã a Dreptului UE precum ºi de efectele deciziilor
emise de Curtea de la Luxemburg; al doilea filtru este reprezentat de puterea executivã,
care permite activarea procedurii trimiterilor preliminare doar în mod formal, pentru a „avea
statistici bune”, însã doar în cazuri de o importanþã redusã. Aceastã viziune asupra separaþiei
puterilor în stat, diferitã de cea recunoscutã în Europa continentalã, poate cauza adevãrate
probleme în protecþia drepturilor omului, dar ºi a exercitãrii de cãtre cetãþeni a drepturilor
conferite de Dreptul UE.4
În continuare, domnul Michal Bobek5 ºi-a îndreptat atenþia cãtre diferenþa dintre teoriile
ºi prezumþiile doctrinei privitoare la rolul ºi funcþionarea instanþelor naþionale în cadrul
structurii judiciare europene ºi realitatea din instanþe, concluzionând cã aceasta din urmã ar
trebui sã conteze din ce în ce mai mult în conturarea teoriilor despre dialogul judiciar.
Anecdotic, autorul a precizat cã în mod frecvent, atunci când analizeazã modul în care
judecãtorii naþionali fac aplicarea dreptului UE, cei mai mulþi teoreticieni ºi specialiºti ai
acestui domeniu concluzioneazã invariabil cu o apreciere negativã asupra judecãtorilor,
aceºtia fiind portretizaþi ca un „mãgar” care nu e capabil ºi/sau nu vrea sã înþeleagã sau sã
aplice altceva decât dreptul naþional. Una dintre constatãrile autorului este cã aºteptãrile
judecãtorilor naþionali de la jurisprudenþa Curþii de Justiþie nu este aceea de a le oferi o
abundenþã de motive ºi raþiuni, ci soluþii judiciare fezabile ºi practice, clar de distins, libere
de contradicþii ºi repetiþii, care sã poatã fi implementate la nivel naþional. În al doilea rând,
autorul atrage atenþia asupra faptului cã nu trebuie confundatã liniºtea generalã ºi lipsa unor
revolte deschise cu ideea cã instanþele naþionale ar îmbrãþiºa mandatul european pe care îl
au. Deconectarea ºi lipsa de responsabilitate conduc cãtre irelevanþã socialã. Irelevanþa ºi
inabilitatea de a prezice ºi a guverna comportamentul aplicãrii reglementãrilor conduc cãtre
pierderea legitimitãþii de cãtre Curtea de Justiþie. În al treilea rând, autorul propune un
schimb de informaþie mai eficient între Curtea de la Luxemburg ºi instanþele naþionale, atât
prin acordarea unei atenþii sporite informaþiilor factuale expuse de instanþe în trimiterile
preliminare formulate, cât ºi prin cooptarea în staff-ul Curþii a unor judecãtori naþionali care
sã furnizeze o experienþã sporitã în aplicarea directã a dreptului în instanþele ordinare,
necesarã pentru a orienta cãtre aplicarea practicã a deciziilor emise de cãtre Curte.6
Workshopul organizat la Florenþa nu a constituit însã o reuniune unidisciplinarã, fiind
luate în considerare ºi aspecte care pot fi mai bine fundamentate ºtiinþific de alte discipline,
precum ºtiinþele politice sau sociologia, fãrã de care studiul aplicãrii dreptului este lipsit de
contextul social în care se desfãºoarã. Urszula Jaremba7, Juan Antonio Mayoral Díaz-Asensio8
ºi Tobias Nowak9 au întreprins un studiu sociologic în încercarea de a afla dacã mitul deja
clasic conform cãruia judecãtorii de o vârstã mai înaintatã au o dificultate sporitã în exercitarea
mandatului european, în a utiliza sursele de drept provenite de la nivelul UE, în comparaþie
cu generaþia tânãrã de magistraþi, care a avut oportunitatea studierii acestui domeniu încã
din primul moment al desluºirii tainelor dreptului. Studiul a fost fãcut prin chestionarea unor
judecãtori din Olanda, Germania, Spania ºi Polonia, iar rezultatele au relevat cã alþi factori
4

Marlene Wind – Courts, Democracy and the Nordic Dilemma.
Institute of European and Comparative Law, University of Oxford Faculty of Law, Marea Britanie.
6 M. Bobek – EU Law in National Courts: Should Reality Matter?
7 Erasmus University Rotterdam, Olanda.
8 European University Institute, Italia.
9 University of Groningen, Olanda.
5
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decât vârsta au o pondere mai importantã în diferenþierea gradului de cunoaºtere ºi a
nivelului de utilizare a dreptului european de cãtre judecãtori. Astfel, chiar dacã judecãtorii
tineri au beneficiat de aportul unui impact sporit al dreptului european în perioada în care
aceºtia ºi-au dobândit studiile juridice, factori precum cursurile de pregãtire continuã,
experienþa, domeniul de drept în care activeazã sau nivelul instanþei la care lucreazã având
consecinþe ºi implicaþii mai mari asupra uºurinþei sau dificultãþii cu care judecãtorii îºi exercitã
mandatul european.10
Primul panel al workshopului s-a încheiat cu prezentarea lucrãrii realizate de Nicola
Corkin11, care a vizat al doilea stadiu al procesului de europenizare pe care îl parcurg unele
instanþe naþionale, printre care Curþile Constituþionale din Germania, Austria ºi Italia. Aceste
instanþe au devenit conºtiente de poziþia pe care o ocupã în construcþia judiciarã europeanã,
asumându-ºi din ce în ce mai mult un rol mai mare decât cel de a fi simple instanþe
naþionale, devenind adevãrate instanþe europene (distincte de o curte a Uniunii Europene),
aceastã schimbare a autopercepþiei instanþelor conducând la o europenizare orizontalã de
naturã normativã.12
Cea de a doua secþiune a workshopului, sugestiv intitulatã „Reþele ºi influenþe externe
(Networks and External Influences)”, prezidatã de profesorul ºi Avocatul General al Curþii
de Justiþie a Uniunii Europene (2003-2009) Miguel Maduro a început cu prezentarea unei
lucrãri menite sã rãspundã provocãrii lansate de Michal Bobek teoreticienilor dreptului
european de a arunca o privire mai atentã asupra modului de funcþionare a instanþelor
naþionale, printr-o încercare de operativizare a mandatului european îndeplinit de judecãtorii
naþionali în activitatea de aplicare a dreptului. Autorii Monica Claes, Maartje de Visser13 ºi
Marc de Werd14 ºi-au propus sã evidenþieze cât mai elocvent rolurile majore pe care un
magistrat european le îndeplineºte simultan, în mod special acela de aplicare descentralizatã
a dreptului european în activitatea sa curentã, precum ºi cel de control judiciar exercitat
asupra normelor de drept european înseºi. Analizând factual experienþa practicã a judecãtorilor
dintr-un stat membru, precum Olanda în acest caz, unul dintre autori fiind chiar el un
membru al profesiei pe umerii cãreia atârnã sarcina de aplicare a dreptului european,
materialul prezentat relevã dificultãþile întâlnite în aceastã activitate complexã, propunând
în acelaºi timp ºi metodele prin care sarcina impusã curþilor naþionale de a fi gardienii
respectãrii legislaþiei europene poate fi îndeplinitã cu succes. De asemenea, este prezentatã
evoluþia recentã prin care au fost depãºite impedimente de ordinul teoriei juridice ºi
constituþionale în procesul de efectivizare ºi eficientizare a îndeplinirii mandatului european
de cãtre instanþele naþionale. Rezultatul cercetãrii autorilor nu se mulþumeºte sã arate doar
aspectele pozitive dobândite în aceastã evoluþie temporalã a construcþiei europene, adresând
în acelaºi timp ºi chestiunile care necesitã o atenþie sporitã ºi impun o îmbunãtãþire în
activitatea de aplicare a dreptului european de la caz la caz.15
Carismaticul profesor Allan Tatham16, specialist în relaþii internaþionale ºi procesul
europenizãrii, a continuat lucrãrile workshopului cu prezentarea modalitãþilor prin care dreptul
european dezvoltat prin interpretãrile oferite de Curtea de Justiþie a Uniunii Europene
10
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influenþeazã activ instanþele din afara Uniunii Europene. Difuzarea dreptului Uniunii în
statele non-membre ocupã are un loc aparte în analiza relaþiilor externe ale Uniunii, în
special în ceea ce priveºte influenþa acestuia în statele membre ale Zonei Economice Europene,
Elveþia, þãrile din Europa Centralã ºi de Est ºi cele din zona Balcanilor de Vest. Rolul de
agenþi locali în receptarea unor norme particulare ale UE îndeplinit de instanþele acestor
state, precum ºi de cãtre Curtea AELS (Asociaþia Europeanã a Liberului Schimb17) este
analizat pentru a oferi o perspectivã diferitã asupra „transplanturilor legislative”.18
Tinerii ºi foarte productivii cercetãtori italieni Giuseppe Bianco19 ºi Giuseppe Martinico20
ºi-au dedicat atenþia impactului creat de aderarea Uniunii Europene la Convenþia Europeanã
a Drepturilor Omului asupra dialogului dintre judecãtorii naþionali ºi instanþele europene
(CJUE ºi CEDO), analizat pentru început în cauza recent soluþionatã de CJEU (C-571/10) prin
Hotãrârea Curþii (Marea Camerã) din 24 aprilie 201221. Cauza prezintã o însemnatã relevanþã
ºi pentru sistemul românesc, având în vedere cã instanþa constituþionalã italianã a acordat
încã din 2007 Convenþiei Europene a Drepturilor Omului rolul de normã interpusã în
controlul de constituþionalitate efectuat asupra legislaþiei naþionale (o sursã externã aptã sã
integreze standardele impuse de aceasta în analiza constituþionalitãþii normelor interne),
fiind cunoscut faptul cã instanþa constituþionalã românã admite cu dificultate utilizarea expresã
ºi neechivocã a standardelor CEDO în controlul sãu de constituþionalitate, în pofida existenþei
unor dispoziþii constituþionale exprese (precum art. 20 din Constituþie). Autorii îºi concentreazã
studiul pe poziþia esenþialã a judecãtorilor naþionali în triunghiul CJUE – CEDO – judecãtori
naþionali, remarcând trendul opus în care se gãsesc judecãtorii constituþionali, care încearcã
sã îºi conserve la maximum mandatul instituþional limitând aplicarea excepþiei Simmenthal,
în comparaþie cu judecãtorii de la instanþele ordinare, care urmãresc extinderea acestei
excepþii pentru a le oferi o putere crescândã, apelând în acest scop la suportul CJUE. În
cauza Kamberaj, un judecãtor naþional italian a încercat sã utilizeze procedura trimiterii
preliminare pentru a rãsturna jurisprudenþa constantã a Curþii Constituþionale în raport cu
interpretarea Convenþiei Europene a Drepturilor Omului.22
Lucrãrile workshop-ului au continuat cu prezentarea experienþei poloneze a aplicãrii
dreptului UE ºi a Convenþiei Europene a Drepturilor Omului de cãtre Marcin Górski ºi Anna
Wyrozumska23. Prezentarea relevã o similaritate destul de mare cu sistemul judiciar român
ºi jurisprudenþa noastrã internã, cu menþionarea faptului cã, totuºi, o experienþã mai mare
a Poloniei datoratã accederii sale anterioare la Consiliul Europei ºi la Uniunea Europeanã,
plaseazã procesul de conºtientizare ºi aplicare a principiilor de drept european într-o stare
avansatã faþã de situaþia României, prezentând lecþii deja învãþate cu care noi încã ne
confruntãm.24
Cristina Dallara25 ºi Rosanna Amato26 au încheiat prezentãrile celei de a doua secþiuni
cu un studiu foarte interesant ce abordeazã un domeniu foarte puþin explorat: rolul reþelelor
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de experþi judiciari ºi legali care funcþioneazã în aria justiþiei europene. O gamã foarte largã
de reþele ºi asociaþii funcþioneazã atât la nivelul puterii judiciare, cât ºi la cel al experþilor
din afara instanþelor, acestea asumându-ºi în principal un rol de colaborare ºi diseminare a
informaþiilor ºi expertizei legale, cu scopul de a crea o mai bunã înþelegere ºi coerentã
aplicare a principiilor degajate din legislaþia europeanã. Specific acestor reþele, asociaþii,
grupuri de lucru, conferinþe sau comisii este cã membrii provin din state diferite, sunt
stabilite la nivel transnaþional ºi sunt implicate în schimbul de idei ºi practici, în elaborarea
unor recomandãri, opinii ºi coduri de bune practici care privesc diverse domenii ale dreptului
ºi ale funcþionãrii sistemului judiciar. Este foarte importantã cunoaºterea rolului ºi activitãþii
acestor forme asociative, mai ales în situaþii când expertiza acestora este utilizatã cu o
autoritate foarte mare în situaþii a cãror soluþie legalã apare ca fiind foarte complexã, aºa
cum a fost cazul recent al Comisiei de la Veneþia27, ale cãrei recomandãri au devenit
subiectul discuþiilor aprinse din media româneascã în perioada emiterii deciziilor Curþii
Constituþionale referitoare la referendumul pentru demiterea Preºedintelui.28
Al treilea panel al workshop-ului National Courts vis-à-vis EU Law: New Issues, Theories
and Methods, denumit „Imigraþie, drept penal ºi discriminare (Immigration, criminal law
and discrimination)”, a inclus o serie de lucrãri concentrate pe domenii particulare ale
dreptului european. Prezentãrile au fost deschise de Tatjana Evas29, care a urmãrit prezentarea
printr-o metodã interdisciplinarã a relaþiilor complexe dintre teoria coerenþei ºi ordinea
juridicã europeanã, concentrându-se pe experienþa jurisprudenþialã a douã dintre statele
devenite membre ale UE în valul din 2004: Estonia ºi Letonia. Având drept obiectiv analiza
coerenþei în care este înþeles ºi aplicat dreptul european în aceste douã state cu un context
juridic asemãnãtor, aceasta ajunge la concluzia cã existã totuºi diferenþe surprinzãtoare între
modurile în care se face adjudecarea dreptului european nu doar prin compararea jurisprudenþei interne din aceste þãri, ci ºi prin compararea situaþiilor întâlnite aici cu cele din
celelalte state recent integrate în sistemul european, respectiv statele din Europa Centralã.30
În continuare, lucrãrile au urmãrit aplicarea dreptului european în materia legislaþiei
anti-discriminare ºi în domeniul migraþiei, prin prezentãrile susþinute de Costanza Hermanin
(Open Society European Policy Institute)31, Philippe de Bruycker (Deputy Director of the
Migration Policy Centre, EUI)32 ºi Nina Miller (University of Edinburgh)33. Rosa Raffaelli
(Parlamentul European) a analizat modul diferit în care judecãtorii italieni ºi cei francezi au
apelat la aplicarea Directivei privind returnarea resortisanþilor þãrilor terþe aflaþi în situaþie de
ºedere ilegalã pe teritoriul Uniunii34, precum ºi reticenþa instanþelor franceze de a utiliza
procedura trimiterilor preliminare în aceastã materie, în puternic contrast cu atitudinea
instanþelor italiene. Activismul judecãtorilor italiene este vãzut în acest context ca generând
27
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efecte pozitive, atrãgând atenþia altor judecãtori naþionali cu privire la insuficienta implementare a Directivei privitoare la imigraþie, problemã de actualitate acutã, în mod special
în statele vest europene. Chiar dacã imboldul care a premers acest puternic activism al
judecãtorilor italieni a fost reprezentat mai degrabã de o problemã de politicã legislativã
internã, iar poziþia pe care aceºtia au urmãrit-o în interpretarea directivei a fost contrazisã
de jurisprudenþa ulterioarã a Curþii de Justiþie, implicarea acestora într-un dialog constant cu
instanþa europeanã a avut efectul generãrii unor clarificãri ºi contextualizãri absolut necesare
emise de Curte, menitã sã compenseze golurile impreciziei legislative ºi chiar a lipsei de
acþiune din partea Comisiei. Astfel, s-a ajuns la obligarea statelor sã-ºi amendeze legislaþia
de implementare, prin utilizarea procedurii întrebãrilor preliminare, unde procedura mult
mai normalã de infringement era mult mai greu de accesat.35
A doua zi a lucrãrilor workshopului a fost deschisã cu panelul mult aºteptat de noi,
intitulat „Dialog judiciar (Judicial Dialogue)”, prezidat de reputatul profesor Bruno de
Witte. Prezentãrile au fost deschise de Iyiola Solanke36, care ne-a propus o viziune diferitã
asupra dialogului dintre instanþe. Plecând de la art. 13 al Tratatului privind Funcþionarea
Uniunii Europene, care plaseazã printre scopurile care trebuie urmãrite de instituþiile Uniunii,
printre care ºi Curtea de Justiþie, ºi pe acela de a servi interesele cetãþenilor europeni,
autoarea dezvoltã ideea unei responsabilitãþi mai mari pe care instanþa de la Luxemburg o
are în activitatea sa, nu doar aceea de a se angaja în dialog judiciar cu instanþele naþionale,
ci ºi aceea de a „vorbi pentru toþi cetãþenii”, deciziile sale sã fie orientate cãtre toþi, nu doar
cãtre judecãtorii naþionali ºi justiþiabili. Modalitãþile analizate prin care poate fi transmis
acest mesaj de cãtre judecãtori includ toate mijloacele judiciare ºi nonjudiciare disponibile
în prezent, de la opiniile separate exprimate în cadrul unei hotãrâri judecãtoreºti, prelegeri
ºi studii academice, pânã la mijloacele media, precum emisiuni TV ºi radio, ziare, bloguri,
Facebook, Twitter. Studiul concluzioneazã remarcând o oarecare lipsã de transparenþã în
procesul decizional al Curþii de Justiþie, prin lipsa opiniilor separate ataºate hotãrârilor (în
contrast cu practica de la Curtea Europeanã a Drepturilor Omului), fapt care determinã o
atenþie, notorietate ºi încredere sporite acordate Avocaþilor Generali din cadrul CJUE, spre
deosebire de judecãtorii aceleiaºi instanþe, unde avem o identificarã clarã între persoanã ºi
opinia exprimatã.37
Urszula Jaremba38 a continuat lucrãrile workshopului cu prezentarea unui studiu realizat
asupra practicii întâlnite în instanþele civile poloneze cu privire la utilizarea procedurii
trimiterilor preliminare. Subsumând teoriile care stau la baza angajãrii instanþelor naþionale
în aceastã formã de dialog judiciar în patru curente teoretice (legalism, neo-realism,
neo-funcþionalism ºi teoria competiþiei dintre instanþe), autoarea a analizat în baza unor
evidenþe socio-legale motivaþiile pentru care instanþele civile din Polonia mai degrabã nu
apeleazã la procedura prevãzutã de art. 267 TFUE, acestea regãsindu-se în factori legali,
instituþionali, procedurali, dar ºi socio-psihologici ori comportamentali. Studiul concluzioneazã
cã o cunoaºtere destul de subþire a legislaþiei UE în rândul judecãtorilor, experienþe foarte
limitate în utilizarea ºi aplicarea legislaþiei UE, lipsa de spaþiu ºi timp sau curaj de a ieºi din
linie reprezintã printre cei mai importanþi factori care determinã aceastã situaþie în care
procedura trimiterii de întrebãri preliminare pare a fi rezervatã doar pentru cei câþiva curajoºi.39
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Kelley Littlepage40 ºi-a orientat studiul pe sistemul judiciar britanic, mai exact pe analiza
modului în care jurisprudenþa altor instanþe, precum CJUE sau instanþe de la nivelul altor
state membre ale Commonwealth-ului britanic, a influenþat jurisprudenþa instanþelor britanice,
determinând principii ºi soluþii legale adoptate de acestea din urmã. Autoarea a încercat sã
determine dacã sistemul judiciar supranaþional european ocupã locul cel mai important în
acest puzzle judiciar sau dacã sistemele din Commonwealth încã predominã scena, însã a
avut parte de recenzii negative din partea altor membri ai auditoriului, care nu au apreciat
demersul ºtiinþific de a cataloga sistemele din Commonwealth ca fiind o sursã de drept
„externã” în raport cu sistemul britanic. Dacã transmiterea pe verticalã a dreptului supranaþional cãtre statele membre de la nivelul CJUE ºi CEDO este un fapt necontestat, autoarea
urmãreºte mai degrabã conturarea modului în care se realizeazã transmiterea pe orizontalã
a ideilor ºi normelor legale externe, precum ºi a principiilor degajate de jurisprudenþa
instanþelor din alte state, respectiv dacã aceastã formã de „comunicare” prin care unele
instanþe se inspirã din experienþa ºi practica altora poate dezvolta oportunitãþile judiciare în
scopul obþinerii unor rezultate ºi soluþii legale comune.41
Momentul cel mai important al workshopului a venit pentru noi (echipa României, cum
am fost identificaþi) în momentul prezentãrii materialului privind dialogul judiciar dintre
instanþele române ºi Curtea de Justiþie a Uniunii Europene, precum ºi principalele coordonate
ale modului în care este aplicat dreptul Uniunii Europene în instanþele româneºti. Materialul
„The Hesitating Steps of the Romanian Courts towards the Judicial Dialogue on EU Law
Matters” ia în considerare practica instanþelor ordinare, a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie,
dar ºi jurisprudenþa Curþii Constituþionale. În ceea ce priveºte dialogul judiciar manifestat
prin utilizarea procedurii trimiterii de întrebãri preliminare, am urmãrit sã prezentãm modul
în care instanþele interne au acþionat în momente cheie pentru practica judiciarã internã:
conºtientizarea rapidã a rolului acestora în construcþia judiciarã europeanã, prin apelarea la
procedura amintitã încã din prima lunã dupã aderarea României, odatã cu trimiterea fãcutã
de Tribunalul Dâmboviþa în cauza Jipa (C-33/07) într-un caz ce privea Directiva 2004/38/EC
privind dreptul la liberã circulaþie ºi ºedere pe teritoriul statelor membre pentru cetãþenii
Uniunii ºi membrii familiilor acestora; utilizarea excesivã a procedurii în cauzele privind taxa
de primã înmatriculare (poluare), necesarã însã în contextul unor soluþii ale instanþelor
interne foarte inconsistente în interpretarea ºi aplicarea dreptului UE, precum ºi în raport de
atitudinea manifestatã de legislativul ºi executivul României, atât înainte de pronunþãrile
CJUE în cauzele Tatu42 ºi Nisipeanu43, cât ºi dupã aceste momente; valul de procese declanºate
pe seama legislaþiei protecþiei consumatorilor în care a fost implicatã invariabil S.C. Volksbank
România S.A., în care au fost deja înregistrate 6 trimiteri preliminare la Curtea de Justiþie,
în condiþiile în care au fost depuse cereri de trimitere întrebãri preliminare în mii de dosare
în toatã þara, cele mai multe dintre acestea respinse, CJUE pronunþându-se deja într-una
dintre cele 6 cauze44, Volksbank renunþând ulterior la judecarea recursurilor în faþa instanþelor
interne în toate celelalte cauze în care s-a apelat la procedura trimiterii întrebãrilor
preliminare.45
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Studiul realizat nu se rezumã la prezentarea acestui istoric judiciar, încercând în acelaºi
timp sã analizeze stadiul în care se aflã procesul de aplicare a dreptului UE în România,
identificând atât aspectele pozitive, cât mai ales pe cele care nu funcþioneazã aºa cum ar
fi necesar, în scopul de a propune modalitãþi de îmbunãtãþire a acestei practici.46
Secþiunea a patra a workshopului a fost încheiatã cu prezentarea materialului lui Juan
Antonio Mayoral Díaz-Asensio, care a urmãrit printr-o abordare specificã ºtiinþelor politice
ºi sociale sã identifice modul în care este utilizat de cãtre judecãtorii instanþelor naþionale
principiul supremaþiei ºi prioritãþii dreptului UE în raport cu dreptul naþional. Analizând date
statistice obþinute prin chestionare la care au rãspuns judecãtori din Germania, Polonia ºi
Spania, autorul observã o atenþie sporitã acordatã acestor principii de cãtre judecãtorii
instanþelor superioare, care au cu o frecvenþã mai mare în activitatea lor ocazia de a pune
în balanþã dispoziþiile de drept naþional cu cele de sursã europeanã.47
Ultimul panel al workshopului s-a concentrat pe „Curþile Constituþionale (Constitutional
Courts)” ºi rolul acestora în procesul de aplicare a dreptului UE. Aida Torres48 a explorat
jurisprudenþa europeanã dezvoltatã pe seama Deciziei-cadru a Consiliului nr. 2002/584/JAI
din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare ºi procedurile de predare între
statele membre. Acest cadru comun stabilit la nivelul Uniunii a creat tensiuni majore în
unele state membre datoritã ingerinþei procedurii mandatului european de arestare în
domeniul protecþiei drepturilor fundamentale, domeniu în care Curþile Constituþionale din
Belgia, Polonia, Germania, Cehia, Spania, Italia ºi Curtea Supremã din Marea Britanie au
intervenit în moduri diferite. Autoarea concluzioneazã cã integrarea europeanã a pus la
încercare rolul instanþelor constituþionale în calitate de apãrãtori ai drepturilor fundamentale.
Totuºi, ele au un rol de jucat ca o contrapondere la CJUE dintr-o perspectivã de colaborare.
În scopul de a face acest lucru, instanþele constituþionale trebuie sã recunoascã scenariul
transformat în care se dezvoltã funcþiile lor. La rândul sãu, CJUE ar trebui sã recunoascã rolul
lor calificat de ultimi interpreþi ai drepturilor constituþionale ºi sã solicite loialitatea lor.
Într-un context pluralist, potenþialele conflicte ar trebui sã fie gestionate prin intermediul
cooperãrii în temeiul principiului separaþiei puterilor ºi competenþelor.49
Arthur Deyvre50 a analizat semnificaþia neaplicãrii de cãtre curþile naþionale a dreptului
UE, plecând de la o decizie recentã a Curþii Constituþionale a Republicii Cehe, care a
declarat o decizie a Curþii de Justiþie (cauza Landtová51) ca fiind ultra vires, respectiv în afara
puterilor pe care instanþa europeanã le are. Autorul manifestã opinia cã o astfel de decizie,
precum ºi altele emise anterior de unele Curþi Constituþionale, sunt doar excepþii care vor
rãmâne izolate într-un joc aparent de putere între instanþele naþionale constituþionale ºi
Curtea de la Luxemburg, fiind doar episoade în care tensiunile dintre CJUE ºi instanþele
interne au atins puncte echivalente în termeni judiciari cu un Armageddon nuclear. Departe
de a indica putere, decizia de a înlãtura legislaþia UE ar putea, de fapt, constitui o dovadã
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towards Legal Doctrines and its Use.
48 Pompeu Fabra University, Barcelona, Spania.
49 Aida Torres – Between Judicial Cooperation and Confrontation: The Tension between the
European Arrest Warrant and Fundamental Rights.
50 Max Planck Institute for International and Comparative Law, Germania.
51 C-399/09, Marie Landtová împotriva Èeská správa socialního zabezpeèení, Hotãrârea Curþii din
22 iunie 2011.

Dragoº Alexandru Efrim

39

a unei relative slãbiciuni instituþionale a instanþelor naþionale, ceea ce sugereazã cã instanþa
constituþionalã din Cehia va repudia mai devreme sau mai târziu o decizie care pare sã fie
luatã într-un moment de furie, mai degrabã decât de raþiune.52
Rolul jucat de cãtre Curþile Constituþionale în acest sistem judiciar european a fost
analizat ºi de cãtre Darinka Piqani53, încercând sã rãspundã la întrebarea dacã instanþele
constituþionale ar trebui sã se implice în controlul judiciar al compatibilitãþii dreptului naþional
cu legislaþia UE, ºi, dacã da, în ce temeiuri? Autoarea remarcã faptul cã multe curþi constituþionale nu s-au predat în faþa principiului supremaþiei dreptului UE asupra dreptului naþional,
neacceptând fãrã condiþii aplicarea acestui principiu ºi continuând sã controleze indirect
dreptul european în raport cu principii constituþionale naþionale vãzute drept fundamentale.
Ceea ce transpare din cazurile prezentate este faptul cã instanþele constituþionale investesc
o mulþime de efort pentru a defini în mod clar limita dintre controlului de constituþionalitate,
care intrã în competenþa lor originalã, ºi controlul compatibilitãþii dintre legislaþia naþionalã
ºi legislaþia UE, care, conform mandatului degajat din jurisprudenþa Simmenthal, este acordat
instanþelor ordinare. În mod paradoxal, se poate spune cã mandatul Simmenthal acordat
instanþelor naþionale ordinare a pus capãt rolului exclusiv avut de cãtre Curþile Constituþionale
în aceastã formã de control a legislaþiei specificã unui control de constituþionalitate, dând în
competenþa instanþelor ordinare un rol similar exercitat prin controlul de compatibilitate.
S-ar putea spune chiar cã refuzul instanþelor constituþionale de a exercita controlul de
compatibilitate ar fi benefic aplicãrii imediate a legislaþiei UE în instanþele de drept comun,
deoarece acestea sunt singurele rãmase sã se ocupe cu probleme de incompatibilitate a
normelor naþionale în raport cu dispoziþiile dreptului UE.54
Ultima prezentare din cadrul workshopului a fost susþinutã de tânãrul doctorand spaniol
Pablo Castillo-Ortiz55, care a analizat implicaþiile doctrinei Kompetenz-Kompetenz dezvoltatã
de Curtea Constituþionalã Germanã asupra modului în care se raporteazã instanþele
constituþionale din Uniune la principiile supremaþiei ºi prioritãþii dreptului UE. Studiul acestuia
abordeazã cazual situaþiile în care unele curþi constituþionale europene au adoptat aceastã
doctrinã, motivele care au stat la baza acestor soluþii, precum ºi motivele pentru care alte
instanþe constituþionale nu au îmbrãþiºat doctrina Kompetenz-Kompetenz, având ca obiect
de analizã deciziile instanþelor constituþionale în procesul de ratificare a Tratatului de la
Lisabona, unde un total de 8 instanþe au avut oportunitatea sã se pronunþe cu privire la
compatibilitatea dintre dispoziþiile tratatului ºi normele constituþionale naþionale.56
Aºa cum se poate observa, Workshop-ul National Courts vis-à-vis EU Law: New Issues,
Theories and Methods desfãºurat la Florenþa în perioada 29-30 noiembrie 2012 a fost o
oportunitate ºtiinþificã foarte bunã, oferind participanþilor o gamã largã de studii relative la
aplicarea dreptului Uniunii Europene în statele membre, de cãtre instanþele naþionale. Astfel,
s-a avut în vedere vizibilul proces de europenizare a acestor instanþe, modul de cooperare
ºi influenþare reciprocã dintre instanþele unor state diferite, dialogul judiciar nerezumându-se
doar la cel vertical realizat între acestea ºi Curtea de Justiþie, precum ºi poziþia curþilor
constituþionale în peisajul judiciar european.
52

Arthur Deyvre – Judicial Non-Compliance in a Non-Hierarchical Legal Order: Isolated Accident
or Omen of Judicial Armageddon?
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Leiden University, Olanda.
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Darinka Piqani - The Simmenthal Mandate Revisited: What Role for National Constitutional
Courts?
55
Institute of Public Goods and Policies, CSIC, Spania.
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Pablo Castillo-Ortiz – „The Last Say”: Explaining Courts’ Declarations of Kompetenz-Kompetenz
in the Process of Ratification of the Lisbon Treaty.
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Concluziile desprinse nu sunt doar de interes ºtiinþific, având o relevanþã practicã evidentã
tot mai des în activitatea de zi cu zi a practicienilor. Chiar dacã subiectul principal al
evenimentului l-au reprezentat magistraþii ºi activitatea acestora, nu trebuie neglijat faptul cã
procesul de aplicare a legii în instanþe este imposibil de imaginat fãrã activitatea avocaþilor
ºi a justiþiabililor pe care aceºtia îi reprezintã. Din aceastã perspectivã, apare ca esenþialã
conºtientizarea rolului activ pe care avocatul trebuie sã îl aibã în orice discurs care vizeazã
norme juridice pe care trebuie sã le utilizeze cu deplinã eficienþã ºi responsabilitate. Pentru
cã, aºa cum este deja cunoscut, avocatul este primul judecãtor al unei cauze.
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Medierea: Procedurã voluntarã sau obligatorie?
Sanda Elena LUNGU,
Judecãtor, Curtea de Apel Craiova
Constantin Adi GAVRILÃ,
Director General, Centrul de Mediere Craiova

Evoluþia generalã a societãþii, cunoaºterea ºi recunoaºterea drepturilor ºi obligaþiilor
cetãþenilor, a condus la creºterea numãrului de litigii determinate de încãlcarea acestor
drepturi. Sistemul judiciar ºi implicit numãrul de magistraþi nu poate fi dimensionat proporþional
cu numãrul în continuã creºtere al dosarelor înregistrate pe rolul instanþelor judecãtoreºti.
În consecinþã, atât în Europa cât ºi pe alte continente, conceptul de justiþie începe sã
se schimbe, sã evolueze de la sistemul clasic judecãtor-salã de judecatã la unul mai larg, în
care metodele extrajudiciare de soluþionare a cauzelor sunt parte integrantã a sistemului de
justiþie.
Ca urmare a acestei evoluþii, legislaþia europeanã a început sã facã din ce în ce mai
multe referiri la mediere ca mijloc alternativ de soluþionare a cauzelor, în special prin
adoptarea Directivei 2008/52/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind anumite
aspecte ale medierii în materie civilã ºi comercialã1. Termenul de transpunere a dispoziþiilor
Directivei în dreptul intern a fost 21 mai 2011, atât înainte, cât ºi dupã expirarea acestei
date Parlamentul European monitorizând modul în care Statele Membre au pus în aplicare
obligaþiile ce le reveneau.
România ºi-a îndeplinit, în cea mai mare parte, aceste obligaþii, fiind modificatã de mai
multe ori Legea nr. 192/2006 privind medierea ºi organizarea profesiei de mediator2.
Ca urmare a acestor modificãri, distingem urmãtoarele situaþii posibile referitoare la
acordul de mediere ºi procedura de judecatã în astfel de situaþii:
I. Dacã nu existã un dosar pe rolul instanþelor, iar pãrþile implicate într-o disputã
ajung la un acord prin mediere, ele pot prezenta acest înscris, care are doar valoarea unui
înscris sub semnãturã privatã3, notarului public, pentru a dobândi valoarea unui înscris
autentic sau instanþei de judecatã pentru a dobândi forþã executorie.
Prezentarea acordului de mediere la notar sau la instanþa de judecatã este obligatorie,
atunci când conflictul mediat vizeazã transferul dreptului de proprietate privind bunurile
imobile, precum ºi al altor drepturi reale, partaje ºi cauze succesorale, pentru a fi verificate
1

Directiva a fost publicatã în Jurnalul Oficial nr. L 136/3 la 24 mai 2008.
Legea nr. 192/2006 privind medierea ºi organizarea profesiei de mediator a fost modificatã prin
Legea nr. 370/2009 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea ºi organizarea
profesiei de mediator; O.G. nr. 13/2010 pentru modificarea ºi completarea unor acte normative în
domeniul justiþiei în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European ºi a
Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieþei interne; Legea nr. 202/2010
privind unele mãsuri pentru accelerarea soluþionãrii proceselor; Legea nr. 115/2012 pentru modificarea
ºi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea ºi organizarea profesiei de mediator.
3 Potrivit art. 58 alin. (1) din Legea nr. 192/2006.
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condiþiile de fond ºi de formã prin procedurile prevãzute de lege ºi pentru a se emite un
act autentic sau o hotãrâre judecãtoreascã, dupã caz, cu respectarea procedurilor legale. În
acest caz, notarul public sau instanþa de judecatã, pot aduce acordului de mediere modificãrile
ºi completãrile corespunzãtoare, cu acceptul pãrþilor4.
Competenþa aparþine fie judecãtoriei în a cãrei circumscripþie îºi are domiciliul sau
reºedinþa ori, dupã caz, sediul oricare dintre pãrþi, fie judecãtoriei în a cãrei circumscripþie
se aflã locul unde a fost încheiat acordul de mediere.
Dacã acordul de mediere se referã la o cauzã succesoralã ºi a intervenit înainte de
eliberarea certificatului de moºtenitor, competenþa este exclusivã ºi aparþine notarului public,
conform legii5.
Cererea adresatã instanþei, privind pronunþarea unei hotãrâri care sã consfinþeascã
înþelegerea pãrþilor rezultatã din acordul de mediere, este scutitã de plata taxei judiciare de
timbru, cu excepþia cazurilor în care acordul de mediere priveºte transferul dreptului de
proprietate asupra unui bun imobil, a altor drepturi reale, partaje ºi cauze succesorale.
Procedura de soluþionare a unei astfel de cereri se face conform regulilor prevãzute la
art. 271-273 C. pr. civ, judecata având loc întotdeauna în camera de consiliu.
Acordul de mediere constituie dispozitivul hotãrârii, calea de atac fiind recursul. O astfel
de hotãrâre constituie titlu executoriu6.
II. Dacã existã deja un dosar înregistrat pe rolul instanþelor, trebuie fãcutã distincþia
între intenþia pãrþilor de a merge numai la o sesiune de informare cu privire la avantajele
medierii sau de a merge la un mediator pentru a încerca medierea propriu-zisã a litigiului.
Procedura de mediere are douã etape: una preliminarã încheierii contractului de mediere
ºi alta ulterioarã, medierea propriu-zisã, în situaþia în care pãrþile convin sã încerce rezolvarea
conflictului lor prin mediere.
În etapa prealabilã, pe lângã alte activitãþi, mediatorul explicã pãrþilor ce este medierea,
avantajele acestei modalitãþi alternative la instanþã, pentru ca acestea sã înþeleagã scopul,
limitele ºi efectele medierii, în special asupra raporturilor ce constituie obiectul conflictului.
A.1. Dacã pãrþile opteazã sã meargã numai la ºedinþa de informare cu privire la
mediere, acest lucru se va consemna în încheierea de ºedinþã, însã nu se va suspenda
judecata decât cu acordul pãrþilor, în condiþiile art. 242 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ.
În funcþie de dorinþa pãrþilor, la sfârºitul ºedinþei de informare7 acestea pot încheia un
contract de mediere ºi sã continue procedura cu medierea propriu-zisã a litigiului sau pot
reveni la instanþã pentru continuarea judecãþii. În aceastã ultimã situaþie, dacã în cauzã se
dispusese suspendarea în temeiul art. 242 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ., cererea de repunere
pe rol nu este scutitã de plata taxei judiciare de timbru.
A.2. Dacã pãrþile sunt obligate8 sã meargã la ºedinþa de informare cu privire la
avantajele medierii, ca ºi în cazul precedent, judecãtorul va consemna în încheierea de
ºedinþã cã a adus la cunoºtinþa pãrþilor sau pãrþii interesate aceastã îndatorire, însã nu se va
suspenda judecata decât cu acordul pãrþilor, în condiþiile art. 242 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ.
4

Potrivit art. 58 alin. (4) din Legea nr. 192/2006.
Potrivit art. 591 din Legea nr. 192/2006.
6 Potrivit art. 59 alin. (2) teza a III a din Legea nr. 192/2006.
7 Care este gratuitã, potrivit art. 26 alin. (3) din Legea nr. 192/2006, art. 6141 alin. (2) ºi art. 7207
alin. (2) C. pr. civ.
8 Dispoziþie în vigoare din 09.01.2013, potrivit art. 2 din Legea nr. 115/2012.
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În consecinþã, dacã pãrþile, anterior sesizãrii instanþei, din neºtiinþã sau cu intenþie, nu
participã la o astfel de ºedinþã de informare, ele sunt obligate sã participe la ea chiar ºi dupã
declanºarea unui proces în faþa instanþelor de judecatã.
În acest fel este respectat principiul accesului liber la justiþie, aceastã etapã prealabilã
de informare fiind, de asemenea, gratuitã.
Informarea va fi realizatã numai de mediatorii autorizaþi în condiþiile Legii nr. 192/2006
ºi este obligatorie în litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme
alternative de soluþionare a conflictelor, numai în urmãtoarele materii:
„a) în domeniul protecþiei consumatorilor, când consumatorul invocã existenþa unui
prejudiciu ca urmare a achiziþionãrii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectãrii
clauzelor contractuale ori garanþiilor acordate, a existenþei unor clauze abuzive cuprinse în
contractele încheiate între consumatori ºi operatorii economici ori a încãlcãrii altor drepturi
prevãzute în legislaþia naþionalã sau a Uniunii Europene în domeniul protecþiei consumatorilor;
b) în materia dreptului familiei, în situaþiile prevãzute la art. 64;
c) în domeniul litigiilor privind posesia, grãniþuirea, strãmutarea de hotare, precum ºi în
orice alte litigii care privesc raporturile de vecinãtate;
d) în domeniul rãspunderii profesionale în care poate fi angajatã rãspunderea profesionalã,
respectiv cauzele de malpraxis, în mãsura în care prin legi speciale nu este prevãzutã o altã
procedurã;
e) în litigiile de muncã izvorâte din încheierea, executarea ºi încetarea contractelor
individuale de muncã;
f) în litigiile civile a cãror valoare este sub 50.000 lei, cu excepþia litigiilor în care s-a
pronunþat o hotãrâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenþã, a acþiunilor
referitoare la Registrul Comerþului ºi a cazurilor în care pãrþile aleg sã recurgã la procedurile
prevãzute la art. 999 - 1018 C. pr. civ.9;
g) în cazul infracþiunilor pentru care acþiunea penalã se pune în miºcare la plângerea
prealabilã a persoanei vãtãmate ºi împãcarea pãrþilor înlãturã rãspunderea penalã, dupã
formularea plângerii, dacã fãptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu condiþia ca
victima sã îºi exprime consimþãmântul de a participa la ºedinþa de informare împreunã cu
fãptuitorul.
Faþã de modul de redactare a acestui articol, se impun urmãtoarele precizãri:
Vom sesiza, în primul rând, deficienþa de redactare privind pãrþile, arãtându-se, în art.
601 alin. (1) cã trebuie sã facã dovada participãrii la ºedinþele de informare „pãrþile ºi/sau
partea interesatã”. Existenþa conjuncþiei ”ºi” care alterneazã cu „sau” creeazã confuzie.
Tindem sã credem cã, fiind urmatã de precizarea „dupã caz”, interpretarea corectã este
în sensul cã este vorba numai de partea sau pãrþile interesate (de ex. reclamantul/reclamanþii,
pârâtul/pârâþii dacã existã cerere reconvenþionalã ºi aceasta la rândul sãu face parte din
categoria litigiilor ce pot face obiectul medierii, intervenientul în nume propriu).
Aceastã interpretare are relevanþã ºi din alt punct de vedere: potrivit art. 2 alin. (1) teza
a II a din Legea nr. 192/2006, legiuitorul a intenþionat introducerea sancþiunii amenzii în
situaþia neprezentãrii la sesiunea obligatorie de informare, arãtându-se cã „Dacã legea nu
prevede altfel, pãrþile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate sã participe la
ºedinþa de informare privind medierea, inclusiv dupã declanºarea unui proces în faþa instanþelor
9

Dispoziþiile art. 601 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 85/2006, fac trimitere la vechea numerotare,
respectiv art. 999 – 1018 din NCPC, referitoare la procedura ordonanþei de platã ºi cererile cu
valoare redusã, numerotare neconcordantã deoarece, dupã renumerotarea articolelor viitorului Cod
de procedurã civilã acestea se regãsesc la art. 1013-1032. Aceeaºi este situaþia pentru art. 59 alin. (2)
teza finalã ºi art. 63 alin. (1) care fac trimitere la art. 432-434 (dupã renumerotare art. 438-440) din
Noul Cod de procedurã civilã referitoare la hotãrârea prin care se încuviinþeazã împãcarea pãrþilor.
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competente, în vederea soluþionãrii pe aceastã cale a conflictelor în materie civilã, de familie,
în materie penalã, precum ºi în alte materii, în condiþiile prevãzute de prezenta lege. Dispoziþiile
art. 182 alin. (1) pct. 1 lit. e) C. pr. civ. rãmân aplicabile în mod corespunzãtor.”
Este ºtiut faptul cã, la data publicãrii Legii nr. 115/2012 (09 iulie 2012) era certã intrarea
în vigoare a Noului Cod de procedurã civilã la 1 septembrie 2012, motiv pentru care toate
trimiterile din aceastã lege privesc Noul Cod.
Semnalãm faptul cã articolele Noului Cod de procedurã civilã au primit o nouã numerotare
potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2012.
Anterior acestei renumerotãri, art. 182 alin. (1), intitulat „Încãlcarea obligaþiilor privind
desfãºurarea procesului. Sancþiuni” prevedea posibilitatea aplicãrii unei amenzi cuprinsã
între 100 - 1000 lei pentru sancþionarea unor fapte sãvârºite în legãturã cu procesul.
Legea nr. 115/2012 face trimitere la art. 182 alin. (1) pct. 1 lit. e) C. pr. civ. care
sancþioneazã „contestarea, cu rea credinþã, de cãtre autorul ei, a scrierii sau semnãturii unui
înscris ori a autenticitãþii unei înregistrãri audio sau video”.
Evident, acest articol nu are nicio legãturã cu medierea, legiuitorul dorind probabil sã
facã trimitere la lit. f) care sancþioneazã ”refuzul pãrþii de a se prezenta la ºedinþa de
informare cu privire la avantajele medierii în situaþiile în care a acceptat potrivit legii”.
Rezumând, art. 2 din Legea nr. 192/2012 modificat prin Legea nr. 115/2012 prezintã
urmãtoarele deficienþe: art. 182 C. pr. civ., în urma renumerotãrii a devenit art. 187, iar
litera aplicabilã nu este litera e), ci litera f).
Fiind vorba de o sancþiune, ea trebuie aplicatã numai dacã este clar prevãzutã în lege,
ceea ce nu este cazul în situaþia de faþã.
În consecinþã, cum în acest moment nu existã sancþiune (pecuniarã) pentru partea care
nu face dovada participãrii la ºedinþa de informare privind medierea, singurele dispoziþii
legale de care judecãtorul poate uza, în civil, sunt cele privind suspendarea judecãrii cauzei
în baza art. 1551 C. pr. civ. [cu aceeaºi formulare în Noul cod de procedurã civilã, la
art. 242 alin. (1)].
Vom face o ultimã precizare legatã de dispoziþiile art. 601 lit. g) din Legea nr. 192/2006.
Din redactarea acestui text rezultã cã victima ºi fãptuitorul trebuie sã participe „împreunã”
la ºedinþa de informare, ceea ce este eronat din toate punctele de vedere.
Medierea nu implicã punerea faþã în faþã a participanþilor la aceastã procedurã cu orice
preþ.
Pãrþile stau faþã în faþã doar dacã doresc acest lucru. Dacã nu, medierea se desfãºoarã
perfect normal ºi legal cu pãrþile aflate în douã sãli (locaþii) diferite, mediatorul fiind cel care
se deplaseazã de la unul la altul (fãrã sã aducem în discuþie de mijloacele moderne prin care
se poate face medierea la distanþã: telefon, internet etc.).
Pentru ºedinþa de informare cu privire la avantajele medierii nici nu este nevoie ca
pãrþile (când sunt mai multe), sã meargã la acelaºi mediator. Mai ales, dacã sunt din localitãþi
diferite, fiecare parte interesatã poate apela la ce mediator doreºte pentru a fi informatã cu
privire la avantajele medierii.
În aceste condiþii, în niciun caz nu este nevoie ca victima sã meargã împreunã cu
fãptuitorul la acelaºi mediator.

II.B Ultima variantã este aceea în care pãrþile doresc sã încerce chiar
medierea litigiului
În aceastã situaþie, se va consemna în încheierea de ºedinþã a cererii pãrþilor, urmând
ca judecãtorul sã dispunã, dupã caz, fie acordarea unui termen de judecatã de minim 15
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zile, fie suspendarea judecãrii cauzei în temeiul art. 62 alin. (1) din Legea nr. 192/2006, în
condiþiile art. 242 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ.
Este de menþionat cã, în aceastã ultimã situaþie, cursul perimãrii este suspendat timp de
3 luni.
Cererea de repunere pe rol este scutitã de plata taxei judiciare de timbru, indiferent de
natura litigiului.
Dacã nu s-a realizat acordul de voinþã în cadrul procedurii medierii, pãrþile vor continua
judecata.
Dacã s-a realizat acest acord, mediatorul va transmite acordul de mediere instanþei, în
format electronic.
Judecata se face în ºedinþã publicã sau în camera de consiliu, dupã caz, potrivit dispoziþiilor
art. 271-273 C. pr. civ.
Judecãtorul este obligat sã verifice legalitatea acordului de mediere, iar la dosar trebuie
sã existe probe referitoare la obiectul acestuia(ex. acte de proprietate, ancheta socialã, etc.)
Acordul de mediere alcãtuieºte dispozitivul hotãrârii, care se dã fãrã drept de apel ºi
constituie titlu executoriu.
La cerere, taxa judiciarã de timbru plãtitã pentru învestirea instanþei se restituie, cu
excepþia cazurilor în care conflictul soluþionat pe calea medierii este legat de transferul
dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje ºi
cauze succesorale, dacã nu este eliberat certificat de moºtenitor – art. 63 alin. (2) ºi (21) din
Legea 192/2006.
Caracterul voluntar al medierii este unul din principiile fundamentale ale medierii. Acesta
se coroboreazã cu principiul autodeterminãrii pãrþilor, de unde rezultã cã libertatea de
voinþã a pãrþilor stã la baza deciziei acestora de a apela la procedura de mediere, de a-ºi
alege mediatorul ºi inclusiv de a încheia un acord de mediere. Iatã cã obligativitatea medierii
poate fi privitã prin mai multe perspective: informarea cu privire la avantajele medierii
necesarã în vederea apelãrii sau acceptãrii în cunoºtinþã de cauzã a procedurii de mediere
în vederea soluþionãrii conflictului.
Rezumând, medierea, în România, este întotdeauna voluntarã, însã ºedinþa de informare
cu privire la avantajele medierii va fi, din 9 ianuarie 2013, obligatorie în cazurile expres
enumerate în articolul 601 din Legea nr. 192/2006 privind medierea ºi organizarea profesiei
de mediator.
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Legalitatea recalculãrii TVA la tranzacþiile imobiliare
desfãºurate de persoane fizice
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Pe mãsura accentuãrii crizei financiare, se poate observa cu uºurinþã de cãtre un practicant
în domeniul dreptului fiscal, cum organele de inspecþie fiscalã gãsesc noi ºi noi interpretãri
ale codului fiscal ºi a celui de procedurã fiscalã.
Astfel întâlnim, deseori, motivarea cã art. 6 C. pr. fisc., care reglementeazã „stabilirea situaþiei
de fapt fiscale”, în realitate,permite organului de inspecþie sã identifice infracþiuni de evaziune
fiscalã sau sã ignore acte juridice încheiate între pãrþi, pe motiv cã „le considerã nule”.
Din prevederile art. 67 C. pr. fisc., din care deºi reiese explicit cã numai în cazul în care
lipsesc evidenþele contabile ºi fiscale ale contribuabilului, se poate recurge la estimare,
organul de inspecþie fiscalã a reþinut numai faptul cã are dreptul sã procedeze la estimare.
ªi de aici, practica a fost extrem de diversã. De la a aprecia producþia agricolã obþinutã
la hectar ca fiind prea micã pentru a fi realã ºi a o estima la o producþie medie, la recalcularea
contribuþiilor datorate de un comerciant în funcþie de preþul practicat de alte persoane,
pentru acelaºi tip de produs vândut.
În acest context, începând cu anul 2009, au demarat la nivelul persoanelor fizice care
înstrãinaserã terenuri construibile în anii anteriori, numeroase controale pentru recuperarea
TVA-ului aferent acestor tranzacþii.
Pânã în anul 2011, soluþiile instanþelor de judecatã au fost în sensul respingerii contestaþiilor fiscale ºi menþinerii deciziilor de impunere atacate.
În acest context, soluþia pronunþatã de Curtea de Apel Bucureºti, în dosarul 6383/2/
2010, menþinutã de Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie prin decizia nr. 4349/2011, a fost
salutatã ca fiind aliniatã la jurisprudenþa CJUE.
Prin aceasta, Curtea a reþinut cã „pânã la data de 1 ianuarie 2010, Codul fiscal român
nu a reglementat expres obligativitatea persoanelor fizice care înstrãineazã imobile proprietate
personalã de a plãti TVA-ul aferent acestor obligaþii.”
Pentru a se pronunþa astfel, instanþa a avut în vedere urmãtoarele aspecte.
Astfel, în perioada 1 ianuarie 2005 – 1 ianuarie 2010, prevederile Codului fiscal ºi ale
Normelor metodologice referitoare la tranzacþiile imobiliare desfãºurate de persoanele fizice
erau neclare ºi au suferit mai multe modificãri.
Abia prin introducerea art. 1271 în Codul fiscal, aplicabil de la 1 ianuarie 2010, s-a
prevãzut obligaþia colectãrii ºi achitãrii TVA.
În mod greºit organele fiscale au considerat cã un contribuabil ar fi putut ºi ar fi trebuit
sã prevadã obligativitatea înregistrãrii în scopul TVA ºi a colectãrii acestuia, atâta vreme cã
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abia prin O.U.G. 109/2009 s-a introdus art. 1271, „Situaþiile în care persoanele fizice care
efectueazã livrãri de bunuri imobile devin persoane impozabile sunt explicitate prin
norme.”, iar norma de aplicare, respectiv H.G. 1620/2009 introduce o nouã normã 3.1, cea
veche devenind 3.7 de la 1 ianuarie 2010, în sensul cã defineºte expresia „orice tip de
tranzacþii”:
„În sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, exploatarea bunurilor corporale sau necorporale, în concordanþã cu principiul de bazã al sistemului de TVA potrivit cãruia taxa trebuie
sã fie neutrã, se referã la orice tip de tranzacþii, indiferent de forma lor juridicã, astfel cum
se menþioneazã în constatãrile Curþii Europene de Justiþie în cazurile C-186/89 Van Tiem,
C-306/94 Regie dauphinoise, C-77/01 Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA (EDM). „
Or, legiuitorul stabileºte, abia în anul 2009, cã situaþiile în care persoanele fizice care
efectueazã livrãri de bunuri imobile devin persoane impozabile sunt explicitate prin norme,
iar norma de aplicare modificatoare se adoptã în 2009 ºi îºi produce efecte din anul 2010.
Deci abia de la acel moment, se putea cunoaºte cu certitudine obligativitatea înregistrãrii în
scopuri TVA a persoanelor fizice care înstrãinau terenuri construibile din patrimoniul personal.
Cu toate acestea, soluþiile instanþelor de judecatã au fost în sensul respingerii contestaþiilor
fiscale introduse de cãtre contribuabili.
Astfel, în motivarea sa, Tribunal Dolj, în numeroase sentinþe pronunþate de complete
diferite, porneºte de la urmãtoarea premisã: „Trebuie, de asemenea, precizat cã legislaþia în
domeniul TVA nu a fost modificatã semnificativ din anul 2002, în ce priveºte definirea
activitãþilor economice ºi a persoanelor impozabile. Încã din 1 iunie 2002, la apariþia Legii
nr. 345/2002 privind TVA, persoanele fizice care realizau tranzacþii imobiliare în scopul obþinerii
de venituri cu caracter de continuitate, ar fi avut obligaþia sã se înregistreze ºi sã plãteascã
TVA, deoarece pânã la 1 ianuarie 2007, data aderãrii la UE, nu exista nicio scutire de TVA
pentru vânzãrile de clãdiri ºi terenuri, orice tranzacþie era taxabilã dacã era realizatã de o
persoanã impozabilã. În ceea ce priveºte vânzarea ocazionalã sau de bunuri personale, acestea
nu erau în sfera de TVA, la fel ca ºi în prezent.”
Deºi instanþele ar fi trebuit sã aducã argumentele proprii care determinã convingerea
intimã, iar hotãrârea acestora sã cuprindã, conform art. 261 alin. (1) Cod de procedurã
civilã, „motivele de fapt ºi de drept care au format convingerea instanþei, cum ºi cele pentru
care s-au înlãturat cererile pãrþilor”, în realitate, în locul acestor motive, instanþele simt
nevoia sã preia, cuvânt cu cuvânt, Rãspunsul ANAF din 23 mai 2008.
Or, tocmai ÎCCJ statueazã în decizia 4349 din 27 septembrie 2011: nici Codul fiscal,
nici normele metodologice nu precizau expres pânã la 31 decembrie 2009 cã obþinerea
de venituri de cãtre persoanele fizice din vânzarea imobilelor din patrimoniul personal
are caracter de continuitate, ºi nu defineau continuitatea.
Este de salutat cum Curtea de Apel Bucureºti apreciazã, în mod tranºant, cã: „Din faptul
cã însãºi autoritatea competentã are o viziune incoerentã ºi inconsecventã asupra acestor
aspecte de ordin fiscal, rezultã fãrã echivoc aparenþa de nelegalitate a deciziilor de impunere
emise de aceasta în sarcina persoanelor fizice…”
Tot în acelaºi sens, Curtea apreciazã încãlcarea de cãtre organele fiscale, prin deciziile
emise, a principiilor fundamentale de drept fiscal, reglementate în art. 3 Cod fiscal.
Astfel, constatã cã se încalcã principiul neutralitãþii mãsurilor fiscale, prin nerecunoaºterea dreptului de deducere a TVA-ului aferentã achiziþiilor efectuate în perioada supusã
controlului., deoarece organul fiscal calculeazã ºi colecteazã TVA retroactiv, dar nu recunoaºte
dreptul contribuabilului de a-ºi deduce TVA-ul aferent operaþiunilor efectuate în aceeaºi
perioadã fiscalã.
În ciuda faptului cã jurisprudenþa CJUE stabileºte dreptul de deducere al TVA-ului independent de înregistrarea unei declaraþii, organele fiscale au putut recalcula TVA, dar au
refuzat deducerea acestuia.
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În privinþa jurisprudenþei CJUE menþionãm Hotãrârea din 15 iulie 2010, Pannon Gép
Centrum, C-368/09, punctul 37 a CJUE, care aratã cã dreptul de deducere prevãzut la
articolul 167 ºi urmãtoarele din Directiva 2006/112 face parte integrantã din mecanismul
TVA-ului ºi, în principiu, nu poate fi limitat. Acesta se exercitã imediat pentru totalitatea
taxelor aplicate operaþiunilor efectuate în amonte.
Totodatã, prin Hotãrârea din 21 martie 2000, Gabalfrisa ºi alþii, C 110/98-C 147/98,
CJUE a statuat cã nu este permis în niciun caz statelor membre, cã: „în cazul neprezentãrii
unei declaraþii, sã reporteze exercitarea dreptului de deducere pânã la începutul efectiv al
realizãrii obiºnuite a operaþiunilor taxate sau sã priveze persoana impozabilã de exercitarea
acestui drept”
Cel de-al doilea principiu încãlcat este cel al certitudinii impunerii, care presupune
elaborarea de norme juridice clare, care sã nu conducã la interpretãri arbitrare, iar termenele,
modalitatea ºi sumele de platã sã fie precis stabilite pentru fiecare plãtitor, respectiv aceºtia
sã poatã urmãri ºi înþelege sarcina fiscalã ce le revine, precum ºi sã poatã determina influenþa
deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale.
Or, în condiþiile modificãrilor legislative, aºa cum rezultã ºi din lipsa controalelor fiscale
ale persoanelor fizice ºi deciziile ANAF emise în perioada anterioarã lui 2010, pânã la 1
ianuarie 2010, nu exista o certitudine a obligaþiei de platã a TVA în sarcina persoanelor
fizice care efectuau tranzacþii imobiliare.
Pentru a se pronunþa astfel, Curtea de Apel Bucureºti a a luat în considerare adresele
oficiale ale ANAF nr. 635887/23 ianuarie 2008 – cãtre UNNPR, 430669/31.03.2010 ºi
430909/03 mai 2010, care: „sunt susceptibile unor interpretãri neclare, care împiedicã
contribuabilii sã poatã urmãri ºi înþelege sarcina fiscalã ce le revine, precum ºi sã poatã
determina influenþa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale.”
ÎCCJ a statuat irevocabil cã Autoritatea Fiscalã a recunoscut faptul cã anterior anului
2008 nicio persoanã fizicã din România nu s-a înregistrat ca plãtitor de TVA pentru tranzacþii
imobiliare.
Mai mult decât atât, aprecierea certitudinii impunerii ar trebui sã fie privitã ºi din prisma
certitudinii bazei de impunere.
Organul fiscal stabileºte, ca bazã de impunere, preþul convenit de pãrþi, considerând cã
TVA-ul nu este inclus în acesta.
Aceeaºi concepþie o regãsim ºi în decizia Comisiei Fiscale Centrale (nr. 2/2011) publicatã
în M. Of. nr. 278 din 20 aprilie 2011, care are urmãtorul conþinut:
„În interpretarea ºi aplicarea unitarã a art. 137 alin. (1) lit. a) ºi a art. 140 din Codul Fiscal
(…), pentru livrãrile taxabile de construcþii ºi de terenuri, taxa pe valoarea adãugatã colectatã
aferentã se determinã în funcþie de voinþa pãrþilor rezultatã din contracte sau alte mijloace
de probã administrate conform Codului de procedurã fiscalã, dupã cum urmeazã:
a) prin aplicarea cotei de TVA la contravaloarea livrãrii [conform prevederilor pct. 23
alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adãugatã”,
aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare],
în cazul în care rezultã cã:
1. pãrþile au convenit cã TVA nu este inclusã în contravaloarea livrãrii; sau
2. pãrþile nu au convenit nimic cu privire la TVA;
b) prin aplicarea procedeului sutei mãrite [prevãzut la pct. 23 alin. (2) din Normele
metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adãugatã”, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 44/2004, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare], în cazul în care rezultã cã
pãrþile au convenit cã TVA este inclusã în contravaloarea livrãrii”.
Ceea ce ar însemna cã în cazul în care pãrþile nu au convenit nimic cu privire la TVA,
aceasta s-ar adãuga peste preþul stabilit în contract.
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Problema se pune în ce mãsurã se mai poate recupera TVA-ul achitat de cãtre vânzãtor
de la cumpãrãtor, având în vedere cã,deºi obligaþia suportãrii TVA-ului incumbã consumatorului final, acesta poate opune principiul libertãþii contractuale, conform cãruia preþul
stabilit pentru tranzacþie reprezintã acordul de voinþã peste care nu se poate trece.
În ciuda deciziei Comisiei Centrale Fiscale, Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie nu considerã
certã baza de impunere. În acest sens, se impune a se arãta cã pe rolul Curþii de Justiþie a
Uniunii Europene se aflã cauza C-249/12 conexatã la C-250/12, prin care ÎCCJ a solicitat
lãmuriri cu privire la stabilire bazei de impozitare.
Astfel ÎCCJ a adresat CJUE urmãtoarea întrebare:
„În cazul reconsiderãrii statutului vânzãtorului de persoanã impozabilã în scopuri de
TVA, contrapartida (preþul) livrãrii bunului imobil fiind stabilitã de pãrþi, fãrã nicio menþiune
cu privire la TVA, art. 73 ºi 78 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului Uniunii Europene
trebuie interpretate în sensul cã baza de impozitare o reprezintã:
a) contrapartida (preþul) livrãrii bunului stabilitã de pãrþi diminuatã cu cota de TVA; sau
b) contrapartida (preþul) livrãrii bunului convenitã de pãrþi?”
Totodatã prin stabilitatea TVA în aceste condiþii, s-ar încãlca principiul eficienþei impunerii
care obligã la asigurarea stabilitãþii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel încât
aceste prevederi sã nu conducã la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice ºi
juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptãrii de cãtre acestea a unor decizii
investiþionale majore.
În lumina acestor argumente, am fi tentaþi sã credem cã „ÎCCJ pune cruce TVA pentru
tranzacþiile imobiliare”. Dar având în vedere cã precedentul judiciar nu are putere de lege,
opinãm cã practica instanþelor de judecatã va rãmâne aceea „de a sprijini” statul în vremuri
de cumpãnã.
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Aspecte teoretice ºi practice privitoare la contestaþia la
tabelul preliminar al creanþelor în procedura insolvenþei
Alina DODOCIOIU
Avocat Baroul Dolj

Contestaþia la tabelul preliminar al creanþelor reprezintã mijlocul procedural reglementat
de Legea 85/2006 prin care se oferã posibilitatea de a se formula opoziþie împotriva limitãrii
creanþei sau dreptului de preferinþã de cãtre administrator judiciar/lichidatorul desemnat în
cauzã de cãtre judecãtorul sindic.
Administratorul judiciar, dupã ce a procedat la verificarea creanþelor pe baza documentelor
contabile ºi extracontabile conform art. 67 din Legea 85/2006, efectuând, aºa cum se
prevede, o cercetare amãnunþitã pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactã ºi prioritatea
fiecãrei creanþe1, va întocmi ºi va înregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzând toate
creanþele împotriva averii debitorului, cu precizarea tipului acestora: chirografare, garantate,
cu prioritãþi, sub condiþie sau nescadente ºi arãtând pentru fiecare numele/denumirea creditorului, suma solicitatã de creditor ºi suma acceptatã de administratorul judiciar.
La creanþele garantate acesta va arãta titlul din care izvorãºte garanþia, rangul acesteia
ºi motivele pentru care creanþele au fost trecute parþial în tabel sau au fost înlãturate.
Tabelul preliminar va fi, totodatã, afiºat de grefã la uºa instanþei, întocmindu-se în acest
sens un proces-verbal de afiºare, ºi va fi comunicat debitorului. Dupã afiºare, creditorii
înscriºi în tabelul preliminar pot participa la adunãrile creditorilor.
O datã cu afiºarea tabelului, administratorul judiciar/lichidatorul va trimite de îndatã
notificãri creditorilor, ale cãror creanþe sau drepturi de preferinþã au fost trecute parþial în
tabelul preliminar sau înlãturate, precizând totodatã ºi motivele.
Sediul materiei se regãseºte în art. 73 din Legea 85/2006. Titularii dreptului de a
formula contestaþie sunt atât creditorii care ºi-au vãzut creanþele ºi drepturile de preferinþã
limitate sau înlãturate în totalitate de cãtre administratorul judiciar/lichidator, cât ºi debitorul
ºi orice altã parte interesatã.
În Anexa 4.4. din Ordinul 1692/C/2006 se regãseºte ºi un model de contestaþie împotriva
tabelului preliminar/suplimentar al creanþelor.
Termen. Contestaþiile trebuie depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în
Buletinul procedurilor de insolvenþã a tabelului preliminar, atât în procedura generalã, cât
ºi în procedura simplificatã.
Acest articol a fost modificat în forma actualã prin art. 1 pct. 31 din Legea nr. 169/2010.
În reglementarea anterioarã, se stipula cã respectiva contestaþie trebuie depusã la tribunal
cu cel puþin 10 zile înainte de data stabilitã, prin sentinþa de deschidere a procedurii, pentru
definitivarea tabelului de creanþe atât în procedura generalã, cât ºi în procedura simplificatã.
Problema tardivitãþii depunerii documentelor justificative în dovedirea creanþei.
Documentele justificative în dovedirea creanþei se depun în anexã la cererea de admitere
a creanþei, conform art. 65 alin. (2) din Legea 85/2006.
1

Art. 67, alin. (1) din Legea 85/2006
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Ce se întâmplã însã în situaþia în care se depun documente justificative ulterior datei de
depunere a cererii de admitere a creanþei?
În practicã se întâlnesc situaþii când administratorul judiciar înlãturã parþial creanþa unui
creditor, iar acesta, în explicitarea creanþei, depune documente justificative ulterior datei
depunerii cererii de admitere a creanþei. S-a pus problema dacã aceste acte pot fi primite
sau nu, administratorul având la dispoziþie instrumentul procedural al excepþiei tardivitãþii
depunerii documentelor justificative, instrument pe care îl poate uzita pentru a convinge
instanþa sã înlãture aceste documente ca tardiv introduse, finalitatea fiind ca aceste acte sã
nu mai fie supuse analizei sale.
În vederea îndeplinirii atribuþiei de verificare a creanþelor, aºa cum se prevede în art. 67
alin. (2), administratorul judiciar va putea solicita explicaþii de la debitor, va putea sã poarte
discuþii cu fiecare creditor, solicitându-i, dacã considerã necesar, informaþii ºi documente
suplimentare.
Pe cale de consecinþã, textul de lege nu instituie o obligaþie, ci o facultate pentru
administratorul judiciar de a solicita informaþii ºi documente suplimentare de la creditor în
procedura de analizare a creanþei.
În ceea ce priveºte posibilitatea de a depune în dovedirea creanþei înscrisuri ºi peste
termenul de declarare a creanþei, trebuie sã avem în vedere urmãtoarele argumente legale:
Un principiu de drept este acela potrivit cãruia ceea ce nu este interzis este permis.
Principiile de drept se aplicã ºi în cazul legilor speciale dacã nu existã norme derogatorii.
În Legea nr. 85/2006 nu este prevãzutã aceastã situaþie, însã nu se interzice posibilitatea
depunerii în dovedirea creanþei a înscrisurilor ºi dupã termenul de declarare a creanþei.
Prin urmare, fãcând aplicarea principiului de drept mai sus invocat, precum ºi a principiului
ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, apreciem cã depunerea înscrisurilor în
dovedirea creanþei este perfect admisibilã ºi dupã expirarea termenului de declarare a
creanþei, atâta timp cât declaraþia a fost depusã în termen ºi atâta timp cât înscrisurile
respective fac referire la aceeaºi creanþã ºi nu rezultã din cuprinsul acestora încercarea de
a înscrie în tabelul creanþelor o nouã creanþã.
Un alt argument din care rezultã posibilitatea dovedirii creanþei ºi dupã termenul de
declarare a creanþei rezultã din interpretarea sistematicã a art. 67 alin. (2) din Legea nr. 85/
2006.
Legea impune în textul de lege citat o obligaþie din partea administratorului judiciar de
a verifica creanþa. În cadrul acestei verificãri, administratorul judiciar poate purta discuþii cu
creditorul, debitorul, solicitând ambilor informaþii si documente suplimentare.
Prin urmare, legea nr. 85/2006, în textul arãtat, prevede posibilitatea ca ºi dupã depunerea
declaraþiei de creanþã sã se depunã documente justificative suplimentare.
Lipsa calitãþii procesuale pasive a debitorului. În situaþia în care s-a ridicat dreptul de
administrare a debitorului conform procedurii instituite de art. 47 din Legea nr. 85/2006,
activitatea debitorului va fi condusã în continuare de cãtre administratorul judiciar. Astfel,
în procedura judecãrii unei contestaþii la tabelul preliminar al creanþelor introdusã de un
creditor, administratorul judiciar va sta în judecatã în numele debitorului, debitorul nemaiavând
posibilitatea de a participa la procedurã, lipsindu-i calitatea procesualã pasivã.
Chestiunea admisibilitãþii de principiu a cererii de intervenþie în interes propriu
formulatã de un terþ creditor în procedura judecãrii contestaþiei la tabelul preliminar al
creanþelor formulate de un creditor.
Poate un terþ creditor sã formuleze cerere de intervenþie în interes propriu într-o cauzã
ce priveºte contestaþia la tabelul preliminar al creanþelor, pe motiv cã, în situaþia admiterii
contestaþiei creditorului contestator, creanþa cu care acesta ar fi înscris în tabelul definitiv al
creanþelor ar fi mai mare ºi le-ar micºora posibilitatea recuperãrii propriei creanþe?
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Cererea de intervenþie în interes propriu formulatã de un creditor în procedura contestaþiei
la tabelul preliminar al creanþelor formulatã de un alt creditor urmeazã a fi analizatã, potrivit
prevederilor art. 49 ºi urmãtoarele din Codul de procedurã civilã, în primul rând, sub
aspectul admisibilitãþii în principiu, cu alte cuvinte, dacã pretenþia terþului creditor este
susceptibilã de a fi soluþionatã în litigiul pendente. Astfel, instanþa va trebui sã verifice
urmãtoarele aspecte: dacã terþul justificã un interes ºi pretinde un drept propriu; dacã existã
o legãturã suficientã între cererea principalã ºi cererea de intervenþie, care sã justifice
soluþionarea împreunã a celor douã cereri; formularea cererii în termenul prevãzut de lege
ºi, dacã în raport cu natura litigiului dintre pãrþile iniþiale, ar fi admisibilã o intervenþie
voluntarã principalã.2
Interesul
Însãºi esenþa intervenþiei în interes propriu constã în aceea cã terþul intervenient poate
sã îºi formuleze pretenþia pe cale principalã, declanºând un proces distinct, în care el ar
figura ca reclamant, iar pãrþile din celãlalt proces ar fi pârâte; acesta însã preferã sã facã
cerere de intervenþie în interes propriu, cerere care se grefeazã pe cererea principalã, dar
care poate fi soluþionatã ºi independent de aceasta.
În situaþia datã, folosirea ca argument în susþinerea unui interes propriu a faptului cã
admiterea creanþei creditorului contestator ar duce la reducerea posibilitãþii recuperãrii creanþei
de cãtre terþul intervenient ar conduce practic la concluzia cã ar trebui limitat dreptul unui
creditor de a mai formula contestaþie la tabelul preliminar al creanþelor în situaþia în care
ºi-a vãzut creanþa limitatã parþial. Or, acest drept este conferit creditorului prin art. 73 din
Legea 85/2006, supunând tabelul preliminar al creanþelor controlului judecãtoresc.
Practic, un astfel de interes nu poate fi invocat, întrucât el nu existã. Prin eventuala
admitere a contestaþiei la tabelul preliminar al creanþelor, creanþa creditorului contestator ar
urma a fi reîntregitã, creanþa terþului intervenient nefiind eliminatã din tabelul creanþelor,
nefiind periclitatã în niciun mod.
Astfel, un interes ar fi existat dacã dreptul terþului ar fi afectat prin contestaþia creditorului
contestator, însã contestaþia nu-l afecteazã, creanþa lui rãmânând identicã aºa cum a fost
înscrisã ea în tabelul preliminar ar creanþelor.
Eventualitatea admiterii creanþei contestatorului ar conduce doar la garantarea, protejarea
drepturilor acestuia în calitate de creditor, fãrã a leza în vreun fel creanþele celorlalþi creditori
care sunt înscriºi deja în tabelul creanþelor. Pe calea contestaþiei la tabelul preliminar al
creanþelor, contestatorul a contestat limitarea întinderii propriei creanþe, respectiv înlãturarea
ei parþialã de cãtre administratorul judiciar.
Faptul cã, cuantumul creanþei contestatorului ar fi augmentat nu îºi produce efectele
decât în planul garantãrii dreptului creditorului contestator de a valorifica creanþa deþinutã
împotriva debitorului.
Susþinerea terþului creditor conform cãreia în cauzã are calitate de creditor, iar în situaþia
admiterii contestaþiei creditorului contestator, posibilitatea de recuperare a creanþei terþului
ar fi redusã, echivaleazã cu solicitarea de suprimarea a dreptului creditorului contestator de
a-ºi valorifica propria creanþã, adicã acesta nu ar mai avea posibilitatea de a solicita pe cale
judecãtoreascã reîntregirea creanþei. Or acest drept opereazã ope legis, nu poate fi blocat
abuziv. Prin aceastã cerere de intervenþie în interes propriu a creditorului terþ se tinde la
lezarea unui drept propriu al creditorului contestator, aceastã cerere echivalând cu negarea,
cu desconsiderarea legii.
2

V.M. Ciobanu, G. Boroi, Drept procesual civil, ed. a III-a, Ed. All Beck, Bucureºti, 2005, p. 68.
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Alegaþia potenþialului intervenientului tinde spre suprimarea efectelor legii care stipuleazã
explicit cã un creditor are posibilitatea de a contesta tabelul preliminar al creanþelor.
Un exemplu clasic de intervenþie în interes propriu este cererea formulatã de un chiriaº
într-un litigiu având ca obiect revendicarea unui imobil.3
Dreptul propriu
Am stabilit astfel cã, în situaþia noastrã, terþul creditor nu justificã un interes. Justificã
acesta un drept propriu?
Prin exercitarea contestaþiei la tabelul preliminar al creanþelor, contestatorul îºi exercitã
un drept propriu conferit de art. 73 din Legea nr. 85/2006. Rezultã evident din înseºi
argumentele enumerate anterior cã, prin formularea unei cereri de intervenþii în interes
propriu, terþul creditor nu justificã un drept propriu, ci se mãrgineºte la a contesta un drept
conferit contestatorului creditor de însãºi legea insolvenþei.
De altfel, dreptul propriu nu existã, atâta timp cât aceastã cerere nu poate fi formulatã
pe cale principalã, terþul creditor neputând bloca posibilitatea creditorului contestator de
a-ºi vedea reîntregitã creanþa. Teoretic, dreptul ar exista numai dacã terþul creditor ar tinde
sã-ºi valorifice un drept propriu cu privire la creanþa creditorului, ceea ce nu este cazul.
În situaþia în care creanþa va fi reîntregitã de cãtre judecãtorul sindic, terþul creditor are
oricând la dispoziþie instrumentul juridic conferit de art. 75, ºi anume contestaþia împotriva
tabelului definitiv al creanþelor. Am putea deduce cã o astfel de cerere este prematur
introdusã, având în vedere faptul cã terþul creditor, în eventualitatea admiterii contestaþiei
creditorului, are la dispoziþie aceastã acþiune.
Legãtura suficientã între cererea principalã ºi cererea de intervenþie
În stabilirea admisibilitãþii de principiu a respectivei cereri, instanþa trebuie sã analizeze
dacã existã o legãturã suficientã între cererea principalã ºi cererea de intervenþie, care sã
justifice soluþionarea împreunã a celor douã cereri. Or în situaþia noastrã, nu existã nicio
legãturã între cererea principalã, care priveºte o creanþã care a fost limitatã, ºi cererea de
intervenþie, care priveºte o pretinsã periclitare a unei alte creanþe. Cele douã creanþe nu
izvorãsc din aceleaºi documente, nu depind una de cealaltã.
Toate aceste argumente ne îndreaptã cãtre concluzia cã o astfel de cerere este inadmisibilã
în principiu, deoarece nu ar face altceva decât sã întârzie soluþionarea cererii de chemare
în judecatã.
Participarea administratorului special la procedura contestaþiei la tabelul preliminar
al creanþelor. Poate administratorul special sã fie parte în dosarul în care se judecã o
contestaþie la tabelul preliminar al creanþelor formulatã de un creditor?
Administratorul special, nou participant la procedura insolvenþei instituit prin Legea
nr. 85/20064 are un rol diferit în funcþie de momentul la care ne aflãm în procedura
insolvenþei. Astfel, în perioadele de procedurã, când debitorului i se permite sã-ºi administreze
activitatea, administratorul special este împuternicit sã efectueze în numele ºi pe seama
debitorului actele de administrare necesare. Dupã ridicarea dreptului de administrare,
debitorul este reprezentat de administratorul judiciar sau de lichidator, iar mandatul
administratorului special se reduce la reprezentarea intereselor acþionarilor/asociaþilor.
3

Trib. Bucureºti, secþia a III-a civilã, decizia nr. 3326/1998 în Culegere de practicã judiciarã civilã
1998, p. 206, citatã în V.M. Ciobanu, G. Boroi, op. cit., p. 62
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S.D. Cãrpenaru, Drept comercial român, ed. a VII-a revãzutã ºi adãugitã, Ed. Universul Juridic,
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Se pune problema dacã administratorul special poate formula o cerere de intervenþie în
interes propriu în cadrul procedurii de soluþionare a unei contestaþii la tabelul preliminar al
creanþelor formulatã de un creditor, în conformitate cu dispoziþiile art. 49 ºi urmãtoarele din
Codul de procedurã civilã.
Având în vedere argumentele menþionate anterior, apreciem cã administratorul special
nu poate formula o cerere de intervenþie în nume propriu, nefiind îndeplinite condiþiile
prevãzute în art. 49 ºi urmãtoarele din Codul de procedurã civilã.
Problema cheltuielilor de judecatã efectuate de cãtre creditorul care formuleazã
contestaþia
Creditorul care formuleazã contestaþia la tabelul preliminar al creanþelor întreprinde, cu
ocazia judecãrii respectivei contestaþii, anumite cheltuieli de judecatã, materializate în taxa
de timbru, onorariu expert (în cazul în care se dispune de cãtre judecãtorul sindic efectuarea
unei expertize contabile), onorariu de avocat.
Ce se întâmplã în situaþia în care contestaþia la tabelul preliminar al creanþelor urmeazã
a fi admisã de judecãtorul sindic? Având în vedere faptul cã respectivul contestator se judecã
în contradictoriu cu administratorul judiciar care a înlãturat parþial creanþa, ar urma ca
administratorul judiciar sã cadã în pretenþii, conform dispoziþiilor art. 274, fiind obligatã la
plata cheltuielilor de judecatã.
Legea insolvenþei, ca lex specialis, prevede însã norme derogatorii de la acest articol,
reglementând în art. 3 pct. 18 cã tabelul preliminar al creanþelor cuprinde toate creanþele
nãscute dupã data deschiderii procedurii generale ºi pânã la data începerii procedurii falimentului.
Astfel, cheltuielile efectuate de un creditor reprezentând onorariul avocatului, taxe de
timbru, onorariu expert se includ în aceastã categorie ºi trebuie înscrise în tabelul suplimentar.
În ceea ce priveºte rangul de preferinþã, aceste cheltuieli nu pot fi trecute în categoria
celor prevãzute de art. 123 pct. 1 din Legea 85/2006, deoarece nu sunt cheltuieli aferente
procedurii, ci sunt cheltuieli fãcute de creditoare. În categoria creanþelor prevãzute de art.
123 pct. 1 din Legea 85/2006 nu se pot include decât cheltuielile fãcute cu procedura
insolvenþei debitoarei, necesare pentru desfãºurarea procedurii, lichidarea patrimoniului
debitoarei etc.5
Însã, creditorul contestator a cãrei creanþã a fost admisã de cãtre judecãtorul sindic ºi
înscrisã în tabelul definitiv al creanþelor se poate întoarce împotriva administratorului judiciar
care i-a înlãturat parþial creanþa în mod abuziv ºi nejustificat prin formularea unei acþiuni în
rãspundere civilã delictualã.

5

Trib. Braºov, Secþia comercialã, sentinþa nr. 789 din 30 martie 2009, citatã în Procedura insolvenþei.
Culegere de practicã judiciarã 2006-2009, vol. II, Administrarea procedurii insolvenþei. Reorganizarea
ºi falimentul, Ed. CH Beck, Bucureºti, 2011, p. 202-203.
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Pactul de opþiune ºi promisiunea de a contracta
în Noul Cod civil
Avocat dr. Artin SARCHIZIAN
Avocat dr. Florin CIUTACU

1. În mod tradiþional, se considerã cã încheierea unui contract are semnificaþia juridicã
a realizãrii acordului de voinþã dintre pãrþi, asupra clauzelor acestuia1, urmare a conjuncþiei
celor douã elemente constitutive ale oricãrei convenþii: a ofertei ºi acceptarea acesteia,
urmând ca efectele (drepturile ºi obligaþiile specifice) sa se producã de la acest moment (cu
excepþia cazului când prin voinþa pãrþilor, ori dupã lege, ele se vor produce la un alt
moment). Cu toate acestea, nimic nu se opune, ba chiar se recunoaºte expresis verbis d e
lege, ca pãrþile sã poatã încheia înþelegeri prealabile contractului (aºa numite contracte
preparatorii2 prin care se prefigureazã sau proiecteazã încheierea unui contract în viitor,
aceasta fiind o modalitate juridicã des întâlnitã în practicã prin care, deºi pãrþile nu încheie
contractul proiectat, totuºi se leagã juridic între ele a-l încheia în viitor, dobândind astfel o
certitudine relativã la încheierea acestuia. Într-un astfel de caz, angajamentul juridic asumat
are ca obiect o obligaþie de „a face” sau chiar mai mult, aºa dupã cum vom arãta mai jos,
sunt situaþii în care, deja una dintre pãrþi îºi exprimã consimþãmântul în avans la încheierea
acestui contract. O asemenea „înþelegere juridiceascã”, la rându-i reprezintã un veritabil
contract (art. 1.166 NCC), diferit însã de cel subsecvent, previzionat. Evident, nu poate fi
omisã ipoteza în care se emite o simplã ofertã de a contracta, caz în care aceasta, ca ºi
fizionomie juridicã, va rãmâne un act unilateral (art. 1.188 ºi urm. ºi art. 1.324 ºi urm. NCC).
2. Reglementând partea generalã a obligaþiilor, respectiv cea a izvoarelor obligaþionale
(Cartea a V-a, Titlul II), în cuprinsul Capitolului I, referitoare la Contract, Noul Cod Civil,
cuprinde dispoziþii relative atât la pactul de opþiune, definit ca fiind acea convenþie prin care
una dintre pãrþi rãmâne legatã de propria declaraþie de voinþã, iar cealaltã sã o poatã
accepta sau refuza, acea declaraþie se considerã o ofertã irevocabilã ºi produce efectele
prevãzute la art. 1.191. (art. 1.278 NCC), cât ºi la promisiunea de a contracta (art. 1.279),
ce nu beneficiazã de o definiþie legalã, dar care este înþeleasã în doctrinã3 ca fiind acea
convenþie prin care pãrþile se angajeazã reciproc, ori numai una dintre ele, a încheia în viitor
un contract. Cât priveºte promisiunea de a contracta, dupã cum obligaþia de a încheia
contractul în viitor (a face) este asumatã numai de una dintre pãrþile contractate, ori deopotrivã
de cele douã, suntem în prezenþa fie a unei promisiuni unilaterale de a contracta fie, în
cazul celei din urmã, în cazul unei promisiuni bilaterale (sinalagmatice) de a contracta.
3. Observãm, aºadar, opþiunea fermã a legiuitorului, nu doar de a utiliza deopotrivã atât
noþiunea de „pact de preferinþã” cât ºi cea de „promisiune de a contracta” dar, cel mai
1
2
3

C. Stãtescu, C. Bârsan, Teoria Generalã a Obligaþiilor, Ed. Hamagiu, 2008, p. 43.
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important, de a reglementa în mod deosebit cele douã operaþiuni juridice, de unde, în mod
lesnicios, putem preliminar conchide cã între cele douã noþiuni nu existã identitate.
Aceastã observaþie se impune a fi subliniatã în condiþiile în care pânã în prezent, o parte
a doctrinei române4 ºi strãine5, prin vocea unor autori de certã autoritate, afirmã în mod
hotãrât cã promisiunea unilateralã (de a contracta – n.n.) ºi pactul de opþiune sunt „unul ºi
acelaºi lucru”, apreciindu-se cã cea de a doua sintagmã este propusã doar pentru a marca
faptul cã promisiunea nu este întodeauna un contract unilateral (în cazul în care este stipulatã
o indemnizaþie de imobilizare)6.
Cum însã, dupã cum am arãtat, deosebirea între cele douã operaþiuni juridice este în
mod indubitabil tranºatã de legiuitor, se impune a observa elemente ce deosebesc ºi
particularizeazã fiecare dintre cele douã acte juridice, mãrturisind cã riscul de confuziune
este destul de pregnant, de vreme ce, atât pactul de opþiune, cât ºi promisiunea unilateral,
sunt contracte care conferã un drept potestativ beneficiarului acestora, de opþiune, respectiv
de a decide, ori nu, încheierea contractului previzionat. Însã, analizând comparativ cele
douã operaþiuni, intereseazã atât tipul obligaþiei asumate în cazul fiecãreia dintre cele douã,
conducând la calificarea naturii juridice a fiecãruia, cât ºi mecanismul în care, în caz de
opþiune pozitivã, se va încheia contractul previzionat.
3.1. Cât priveºte promisiunea unilateralã de a contracta, aceasta, dupã cum am arãtat,
naºte în sarcina promitentului obligaþia de a încheia în viitor contractul, aºa încât în cazul
în care beneficiarul promisiunii se va hotãrî a încheia contractul, promitentul va fi þinut sã-ºi
manifeste consimþãmântul la încheierea contractului subsecvent, iar în caz de refuz, obligaþia
acestuia fiind susceptibilã de executare silitã (indirectã), caz în care instanþa, suplinind
consimþãmântul acestuia, va pronunþa o hotãrâre care sã þinã loc de contract7. Reþinem
aºadar, cã obligaþia ce descinde în sarcina promitentului în cazul încheierii unui astfel de
contract este cea de „a face” (implicã o conduitã ulterioarã pozitivã, alta decât cea de „a
da”) corelativã dreptului de creanþã al beneficiarului, de opþiune, în sensul de a decide ºi
pretinde încheierea contractului. Din acest fapt putem califica actul ca având natura juridicã
a unui antecontract, respectiv o convenþie prin care una dintre pãrþi se obligã sã încheie în
viitor un contract al cãrui conþinut esenþial este determinat, fiind o convenþie prealabilã,
diferitã de cea previzionatã.
3.2. Deosebit de acestea, în cazul încheierii unui pact de opþiune, promitentul nu se
mai angajeazã a încheia în viitor contractul (a face) ci, deja, în mod actual ºi anticipat, acesta
îºi manifestã consimþãmântul la încheierea contractului subsecvent, astfel încât, la data la
care ºi beneficiarul va opta pentru încheierea acestuia, odatã cu manifestarea propriei voinþe,
realizându-se ipso jure acordul de voinþã, contractul fiind considerat încheiat. De altfel, s-a
definit de cãtre legiuitor cã manifestarea de voinþã astfel exprimatã, potrivit art. 1.278 NCC
reprezintã o ofertã irevocabilã ce produce efectele prevãzute la art. 1.191 NCC. Cât priveºte
natura juridicã desemnatã de legiuitor, ca fiind cea a unei „oferte”, avem unele rezerve.
Aceasta întrucât, oferta (în concepþia clasicã) reprezintã o propunere de a contracta, prin
care ofertantul fixeazã elementele ce pot fi luate în considerare pentru încheierea contractului,
or, în cazul pactului de opþiune, aceste elemente sunt stabilite de cãtre pãrþile ce încheie
„pactul” ºi nu doar de cãtre „ofertant” (promitent). Faptul cã manifestarea de voinþã din
partea promitentului este deja exprimatã, ca ºi în cazul ofertei de a contracta, nu este de
4

D. Chirica, op. cit., p. 157.
L. Boyer, Promesse de vente, Rep. Civ. Dalloz, 1990, p. 2-3.
6 J. Huet, p. 120-121, nr. 11174, apud D. Chirica, op. cit., p. 158.
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naturã a califica drept ofertã un astfel de act juridic, care oricum este bi sau multi lateral,
ci mai curând, reprezintã o manifestare „anticipatã” de a încheia contractul, ale cãrui elemente
esenþiale sunt deja stabilite prin convenþia pãrþilor.
Totodatã, s-a ºi susþinut în doctrinã8 cã un astfel de act ar avea o naturã juridicã complexã,
reunind deopotrivã atât o ofertã (de a contracta), cât ºi o convenþie accesorie în puterea
cãreia beneficiarul devine creditorul unui drept de opþiune asupra încheierii sau neîncheierii.
Fãrã a nega justeþea tezei potrivit cu care ar avea o naturã juridicã complexã, totuºi faptul
cã se conferã dreptul de opþiune al beneficiarului nu reprezintã un element de absolutã
noutate inedit, de vreme ce, orice ofertã (fiind astfel calificatã de legiuitor) conferã destinatarului acesteia opþiunea de a decide dacã o va primi ori nu. Astfel cã, aºa dupã cum am
arãtat, caracterul original ºi care particularizeazã acest instrument juridic, rezidã în aceea cã
elementele ofertei nu sunt stabilite exclusiv de cãtre ofertant, ci prin acordul pãrþilor.
4. Calificarea corectã a unei astfel de convenþii preliminare încheierii contractului ca
fiind promisiunea de a contracta ori pact de opþiune, manifestã un interes practic deosebit,
aceasta pe de o parte, pentru a observa modalitatea în care se va încheia contractul subsecvent
(proiectat), respective, în cazul promisiunii de a contracta, în „doi timpi” fiind necesar ca
ambele pãrþi sã îºi manifeste consimþãmântul pentru încheierea actului subsecvent, pe când
în cazul pactului de opþiune, contractul se încheie prin simpla manifestare de voinþã a
beneficiarului, caz în care se realizeazã acordul de voinþã. Pe de altã parte, intereseazã
forma pe care trebuie sã o îmbrace un astfel de act, aceasta deoarece, dacã în cazul pactului
de preferinþã, legiuitorul a reglementat forma actului ca fiind cerutã de lege pentru contractul
pe care pãrþile urmãresc sã îl încheie [art. 1.278 alin. (5)], o astfel de reglementare lipseºte
în cazul promisiunii de a contracta, de unde rezultã cã se aplicã regula generalã, cea a
consensualismului (art. 1.178 NCC „Libertatea Formei”), indiferent dacã actul proiectat este
unul pentru care legea cere încheierea în formã solemnã.
5. Reglementând un caz particular în care se întâlneºte un astfel de act, respectiv pactul
de opþiune privind contractul de vânzare, legiuitorul statueazã la art. 1.668 alin (1) (NCC)
cã: În cazul pactului de opþiune privind un contract de vânzare asupra unui bun individual
determinat, între data încheierii pactului ºi data exercitãrii opþiunii sau, dupã caz, aceea a
expirãrii termenului de opþiune nu se poate dispune de bunul care constituie obiectul pactului,
fiind vorba de o cauzã temporarã de indisponibilizare a bunului, motiv pentru care, pãrþile
pot prevedea în convenþia încheiatã o indemnizaþie de imobilizare9, caz în care, contractul
devine oneros ºi sinalagmatic.
De asemenea, la alin. (2) al aceluiaºi articol se prevede cã: Atunci când pactul are ca
obiect drepturi tabulare, dreptul de opþiune se noteazã în cartea funciarã, iar, dreptul de
opþiune se radiazã din oficiu dacã pânã la expirarea termenului de opþiune nu s-a înscris o
declaraþie de exercitare a opþiunii, însoþitã de dovada comunicãrii sale cãtre cealaltã parte.
6. Tot astfel, reglementând promisiunea de vânzare ºi promisiunea de cumpãrare, Noul
Cod Civil prevede la art. 1.669. alin. (1) cã, atunci când una dintre pãrþile care au încheiat
o promisiune bilateralã de vânzare refuzã, nejustificat, sã încheie contractul promis, cealaltã
parte poate cere pronunþarea unei hotãrâri care sã þinã loc de contract, dacã toate celelalte
condiþii de validitate sunt îndeplinite. Iar, dreptul la acþiune se prescrie în termen de 6 luni
de la data la care contractul trebuia încheiat.

8
9

I. Lulã, Natura juridicã a promisiunii unilaterale de vânzare, în Dreptul nr. 6/1998, p. 43 ºi urm.
D. Chirica, op. cit., p. 158.
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Controlul activitãþii societãþii de investiþii
drd. Dragoº CÃLIN
ªef al Departamentului Juridic al
S.I.F. „Transilvania” S.A. Braºov

1. Funcþionarea unei societãþi de investiþii în parametrii optimi, atât din punct de vedere
operaþional dar ºi din punct de vedere legal, impune asigurarea unui control asupra actelor
ºi operaþiunilor realizate de organele de administrare ºi conducere ale acestei societãþi. Acest
control se realizeazã de cãtre auditori financiari, membrii ai Camerei Auditorilor Financiari
din România, numiþi de cãtre adunarea generalã ordinarã a acþionarilor (auditorul statutar)
sau de cãtre consiliul de administraþie sau consiliul de supraveghere (auditorul intern), dupã
caz, în cadrul limitelor de competenþã acordate de lege sau actul constitutiv al companiei,
precum ºi prin reprezentantul compartimentului de control intern, organizat potrivit legii.
Reglementarea generalã referitoare la organele de control ale societãþilor de investiþii
este identificatã în art. 160 din Legea nr. 31/1990 (L.S.C. în continuare), în cadrul cãreia este
statuat faptul cã situaþiile financiare anuale, individuale sau consolidate, dupã caz, ale societãþilor de investiþii sunt supuse obligaþiei legale de auditare de cãtre auditorii financiari.
Doctrina1 apreciazã ca fiind necesarã crearea unui organ societar care sã elaboreze
voinþa socialã ºi pe lângã cel ce exteriorizeazã aceastã voinþã, un al treilea organ, ce are ca
misiune exercitarea unui control permanent asupra activitãþii organelor de administrare ºi
conducere, precum ºi aceea de a veghea ca, în general, activitatea celorlalte organe sã se
desfãºoare în conformitate cu interesul social, în limitele legii ºi actului constitutiv. Aceastã
sarcinã, în cadrul societãþilor de investiþii, este încredinþatã auditorilor companiei, auditori
interni ºi auditori financiari.
În cadrul societãþilor de investiþii, conform dispoziþiilor speciale ce reglementeazã activitatea entitãþilor reglementate ºi supravegheate de cãtre C.N.V.M., este organizat ºi un
compartiment de control intern însãrcinat cu activitãþi specifice asigurãrii unei funcþionãri
corecte a societãþii în vederea protecþiei investitorilor. Organizarea acestui compartiment se
va realiza cu respectarea dispoziþiilor legale aplicabile ºi ale reglementãrilor interne emise de
societate ºi avizate de cãtre C.N.V.M.
O altã structurã, cu competenþe în sfera controlului activitãþii organelor de administrare,
este întâlnitã în cadrul societãþilor de investiþii administrate prin intermediul unei societãþi
de administrare a investiþiilor, respectiv consiliul/comitetul reprezentanþilor acþionarilor,
structurã organizatã pentru încheierea ºi urmãrirea executãrii contractului de administrare.
Nu în ultimul rând, arãtãm cã activitatea organelor de gestiune ºi conducere ale societãþii
poate fi controlatã direct de cãtre acþionari prin intermediul pârghiilor puse la dispoziþia
acestora de art. 259 din Legea nr. 297/2004 (L.P.C. în continuare).
1

A se vedea, M. Scheaua, Legea societãþilor comerciale nr. 31/1990. Comentatã ºi adnotatã,
Ed. All Beck, Bucureºti 2000, p. 354.
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 I. Auditorul intern

Â 2. Auditul intern reprezintã, conform art. 21 din O.U.G. nr. 75/1999, activitatea de
examinare obiectivã a ansamblului activitãþilor entitãþii în scopul furnizãrii unei evaluãri
independente a managementului riscului, controlului ºi proceselor de conducere a acesteia.
Activitatea de audit intern este organizatã în cadrul societãþilor de investiþii potrivit
legislaþiei aplicabile ºi a actului constitutiv.
Activitatea de audit intern, conform Normei minimale de audit intern din 21 septembrie
2000, aprobatã prin Ordinul Ministerului Finanþelor nr. 1267/2000, se exercitã în cadrul
entitãþii de cãtre persoane din interiorul sau exteriorul acesteia. Practicile de audit intern se
diferenþiazã în funcþie de scopul, mãrimea, structura ºi domeniile de activitate a entitãþii. La
organizarea auditului intern, conform art. 60 al Regulamentului din 2011 privind organizarea
ºi funcþionarea Camerei Auditorilor Financiari din România2, se vor avea în vedere
normele de audit intern elaborate ºi aprobate de Camerã în conformitate cu standardele
internaþionale de audit intern.
În aceste condiþii, Camera a elaborat norme de audit intern în conformitate cu
standardele internaþionale de audit intern în scopul: (i) definirii principiilor de bazã
privind modul în care trebuie exercitat auditul intern; (ii) asigurarea cadrului de lucru
pentru exercitarea ºi promovarea activitãþilor de audit intern; (iii) stabilirea criteriilor de
bazã pentru evaluarea calitãþii serviciilor de audit intern; (iv) evaluarea proceselor ºi
structurilor organizatorice din entitatea economicã.
Â 3. Numirea auditorilor interni este un atribut al consiliului de administraþie sau a
consiliului de supraveghere, dupã caz. Aceastã prerogativã îºi are izvorul în caracterul de
organism intern al companiei, sens în care societatea nu are obligaþia de a efectua forme de
publicitate privind numirea auditorului intern prin înscrierea în registrul comerþului a persoanei
numite în aceastã funcþie, astfel cum se întâmplã în cazul auditorului financiar (statutar).
Pentru ca o persoanã sã fie însãrcinatã cu responsabilitatea organizãrii activitãþii de audit
intern, coordonarea lucrãrilor sau angajamentelor ºi semnarea rapoartelor de audit intern,
conform art. 23 al O.U.G. nr. 75/1999, trebuie sã aibã calitatea de auditor financiar.
Activitatea de audit intern va fi efectuatã fie prin intermediul unui departament de audit
ce va funcþiona în cadrul societãþii de investiþii, fie pe baza unui contract de prestãri servicii,
în cazul în care aceastã activitate este externalizatã prin voinþa acþionarilor, consemnatã în
actul constitutiv sau a consiliului de administraþie sau de supraveghere, în cazul în care prin
actul constitutiv se permite aceastã modalitate.
Â 4. Independenþa auditorului intern. Prin actul constitutiv al societãþii de investiþii se
instituie independenþa activitãþii de audit faþã de managementul societãþii. Independenþa
auditorilor interni este garantatã atât de numeroasele incompatibilitãþi prevãzute de lege
pentru exercitarea activitãþii de auditor sau actul constitutiv, dar ºi prin obiectivitatea acestora
în exercitarea acestei activitãþi.
Scopul auditului intern este acela de a ajuta membrii societãþii sã se achite în mod
eficient de responsabilitãþile ce le revin, prin furnizarea de analize, recomandãri ºi informãri
cu privire la activitãþile examinate. Principalii membrii ai societãþii care beneficiazã de ajutorul
de specialitate oferit de auditorul intern sunt conducerea ºi consiliul de administraþie. Pentru
atingerea acestui scop este importantã pãstrarea independenþei activitãþii auditorului faþã de
organele de gestiune ºi conducere ale societãþii.
2

Publicat în M. Of. al României nr. 345 din 18 mai 2011.
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Â 5. Drepturile ºi obligaþiile auditorului intern. Obiectivele auditorului intern, conform
art. 22 din O.U.G. nr. 75/1999, pot fi atinse prin derularea unor activitãþi referitoare la: (i)
verificarea conformitãþii activitãþilor din entitatea economicã auditatã cu politicile, programele
ºi managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale; (ii) evaluarea gradului de
adecvare ºi aplicare a controalelor financiare ºi nefinanciare dispuse ºi efectuate de cãtre
conducerea unitãþii în scopul creºterii eficienþei activitãþii entitãþii economice; (iii) evaluarea
gradului de adecvare a datelor/informaþiilor financiare ºi nefinanciare destinate conducerii
pentru cunoaºterea realitãþii din entitatea economicã; (iv) protejarea elementelor patrimoniale
bilanþiere ºi extrabilanþiere ºi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor ºi pierderilor
de orice fel.
Instituþia auditorului intern, conform legii ºi actului constitutiv, are atribuþii ºi în examinarea
obiectivã a ansamblului activitãþilor societãþii, în scopul furnizãrii unei evaluãri independente
a managementului riscului, controlului ºi proceselor de conducere a acesteia.
Auditorul intern trebuie sã aducã la cunoºtinþa administratorilor sau membrilor consiliului
de supraveghere sau, dupã caz, adunãrii generale, neregulile pe care le constatã în administrarea societãþii.
O altã obligaþie importantã a auditorului intern este aceea de a-ºi coordona activitatea
cu cea a auditorului financiar (statutar) în vederea asigurãrii îndeplinirii corespunzãtoare a
obiectivelor de audit ºi pentru a minimaliza suprapunerea activitãþii celor douã instituþii de
audit ce funcþioneazã în cadrul unui astfel de tip de societate.
Â 6. În exercitarea activitãþii sale auditorul intern are misiunea de a: (i) supraveghea
gestiunea societãþii ºi verificã dacã situaþiile financiare sunt legal întocmite ºi în concordanþã
cu registrele societãþii; (ii) supraveghea modul de evaluare a elementelor patrimoniale,
respectarea reglementãrilor legale referitoare la întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare,
precum ºi întocmirea de rapoarte periodice cu privire la activitatea desfãºuratã; (iii) face
propuneri asupra materialelor prezentate în adunarea generalã de bilanþ de cãtre consiliul
de administraþie sau membrii consiliului de supraveghere, pe care sã le cuprindã într-un
raport amãnunþit, întocmit în conformitate cu reglementãrile legale specifice activitãþii pe
care o desfãºoarã; (iv) verifica situaþiile reclamate, în condiþiile legii, de cãtre acþionari ºi,
în funcþie de constatãri, sã ia mãsurile prevãzute de lege; (v) îndeplini orice alte activitãþi
adiacente, dacã sunt de naturã a contribui la buna desfãºurare a activitãþii societãþii; (vi)
pãstra secretul profesional pe durata mandatului, precum ºi o perioadã prevãzutã în contractul
de audit; (vii) orice alte atribuþiuni stabilite de lege ºi/sau consiliul de administraþie sau de
supraveghere, dupã caz.
Auditorul intern îºi exercitã activitatea de audit intern pe baza unui plan de audit
aprobat de consiliul de administraþie sau consiliul de supraveghere, dupã caz, ºi în condiþiile
prevãzute de lege. În aceste condiþii auditorul va prezenta periodic beneficiarului activitãþii
sale, consiliul de administraþie sau consiliul de supraveghere, un raport de lucru. Frecvenþa
acestei raportãri poate coincide cu frecvenþa ºedinþelor acestor organe.
Â 7. Potrivit alin. (3) al art. 1641 L.S.C. orice acþionar are dreptul sã reclame auditorilor
interni faptele care apreciazã cã trebuie verificate. Auditorii interni vor avea în vedere, la
întocmirea raportului cãtre consiliul de administraþie, respectiv consiliul de supraveghere,
concluziile la care au ajuns în urma verificãrii faptelor sesizate de cãtre acþionarii calificaþi.
În cazul în care reclamaþia este fãcutã de acþionari reprezentând, individual sau împreunã,
cel puþin 5% din capitalul social ori o cotã mai micã, dacã actul constitutiv prevede astfel,
auditorii interni sunt obligaþi sã verifice faptele reclamate, iar în cazul în care acestea sunt
confirmate, sã fie consemnate într-un raport ce va fi comunicat consiliului de administraþie,
respectiv consiliului de supraveghere ºi pus la dispoziþia adunãrii generale; în acest caz,
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consiliul de administraþie, respectiv consiliul de supraveghere este obligat sã convoace
adunarea generalã.
Doctrina, citând jurisprudenþa interbelicã3, aratã cã în cadrul controlului administraþiei
exercitat de cãtre acþionari prin cenzori, orice acþionar are dreptul sã reclame cenzorilor
faptele pe care le apreciazã cã ar trebui cenzurate, referitor la actele consiliului de administraþie, cenzorii fiind obligaþi sã prezinte observaþiile lor, dacã reclamaþia este fãcutã de
acþionari reprezentând un anumit procent din capitalul social, iar dacã reclamaþia este
apreciatã ca fiind întemeiatã ºi urgentã, cenzorii trebuie sã convoace adunarea generalã. Din
aceastã reglementare rezultã grija legiuitorului ca nemulþumirile acþionarilor faþã de activitatea
administratorilor sã fie cercetate ºi soluþionate în cadrul societãþii, de cãtre cenzori ºi adunarea
generalã, excluzând intervenþia organelor strãine, inclusiv a justiþiei.
Concluziile jurisprudenþei interbelice le apreciem de actualitate susþinând teza soluþionãrii
nemulþumirilor acþionarilor, în special a celor minoritari, faþã de activitatea organelor de
administrare sau conducere ale societãþilor studiate.
Potrivit clauzelor cuprinse în actul constitutiv, auditorului intern i se poate impune
obligaþia de a participa la lucrãrile consiliului de administraþie sau consiliului de supraveghere,
dupã caz, ºi de a aduce la cunoºtinþa acestuia neregulile în administraþie ºi încãlcãrile
dispoziþiilor legale ºi ale prevederilor actului constitutiv pe care le constatã, iar cazurile mai
importante le va aduce la cunoºtinþa adunãrii generale. De asemenea, acest organ este
obligat sa efectueze controale inopinate ºi tematice cu privire la oricare dintre activitãþile ºi
compartimentele societãþii, informând operativ membrii consiliului de administraþie sau de
supraveghere ºi directoratul, dupã caz, despre constatãrile efectuate ºi propunând mãsurile
care se impun pentru eliminarea deficienþelor ºi pentru optimizarea activitãþii specifice.
Â 8. Rãspunderea auditorului intern. În funcþie de modul în care societatea înþelege
sã-ºi organizeze activitatea de audit intern, prin organizarea unei structuri interne formate
din persoane legate de societate prin raporturi de muncã sau prin contractarea acestei
activitãþi de la prestatori externi, rãspunderea auditorului poate fi guvernatã de legislaþia
muncii sau poate fi antrenatã pe bazã contractualã, dupã caz.

 II. Auditorul financiar (statutar)
Â 9. Auditul financiar, conform art. 2 al O.U.G. nr. 75/1999, reprezintã activitatea
efectuatã de auditorii financiari în vederea exprimãrii unei opinii asupra situaþiilor financiare
sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare ºi servicii
profesionale potrivit standardelor internaþionale de audit ºi altor reglementãri adoptate de
Camera Auditorilor Financiari din România4.
Prin efectul alin. (2) al art. 2 din O.U.G. nr. 75/1999 activitatea de audit statutar este
cuprinsã în activitatea de audit financiar, desfãºurat potrivit legii.
3

Trib. Jud Ilfov, Secþia comercialã, ordonanþa preºedenþialã din 7 octombrie 1935, în Jurisprudenþa
Generalã 1935, p. 1181, citatã de C. Cucu, M.-V. Gavriº, C.-G. Bãdoiu, C. Haraga, Legea societãþilor
comerciale nr. 31/1990. repere bibliografice. Practicã judiciarã. Decizii ale Curþii Constituþionale. Adnotãri,
Ed. Hamangiu, Bucureºti, 2007, p. 394.
4 Auditul statutar, conform art. 2 al O.U.G. nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaþiilor
financiare anuale ºi al situaþiilor financiare anuale consolidate ºi supravegherea în interes public a
profesiei contabile, este definit ca reprezentând auditul situaþiilor financiare anuale sau al situaþiilor
financiare anuale consolidate, aºa cum este prevãzut de legislaþia comunitarã, transpusã în reglementãrile
naþionale.
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Auditorul financiar este persoana fizicã sau juridicã care dobândeºte aceastã calitate în
condiþiile O.U.G. nr. 75/1999.
Profesia de auditor financiar, conform art. 54 din Regulamentul din 2011 privind organizarea ºi funcþionarea Camerei Auditorilor Financiari din România, se exercitã având la
bazã: (i) viza anualã, respectiv autorizaþia pentru exercitarea profesiei; (ii) contractul de
audit încheiat cu clientul; (iii) documentaþia privind respectarea cerinþelor prevãzute în
standardele profesionale în domeniu.
Â 10. Independenþa auditorului financiar. Activitatea auditorului financiar se desfãºoarã,
potrivit legii, în mod independent faþã de celelalte organe ale societãþii. Astfel, aceastã
activitate va fi calificatã ca fiind desfãºuratã în mod independent dacã îndeplineºte cumulativ
urmãtoarele condiþii, respectiv: (i) este membru persoanã activã a Camerei Auditorilor
Financiari din România; (ii) îndeplineºte condiþiile stabilite prin Regulamentul de organizare
ºi funcþionare a Camerei.
În plus, conform art. 48 din O.U.G. nr. 48/2008, auditorii statutari sau firmele de audit
care efectueazã auditul statutar al societãþilor de investiþii au, printre altele, urmãtoarele
atribuþii: (i) confirmã anual în scris comitetului de audit independenþa lor faþã de entitatea
auditatã; (ii) comunicã anual comitetului de audit serviciile suplimentare prestate entitãþii
auditate; ºi (iii) discutã cu comitetul de audit despre ameninþãrile la adresa independenþei
lor ºi mãsurile de protecþie luate pentru reducerea acestor ameninþãri, aºa cum sunt acestea
documentate în temeiul art. 23.
Garantarea independenþei auditorului, conform alin. (2) al art. 48 din O.U.G. nr. 90/2008
este asiguratã ºi de obligativitatea rotirii la un interval de cel mult 7 ani de la data numirii a
partenerului sau partenerilor cheie responsabili pentru efectuarea auditului statutar în cadrul
misiunii lor de audit.
Independenþa5 auditorului financiar este garantatã ºi de numeroasele incompatibilitãþi
prevãzute de lege, precum ºi prin neimplicarea acestuia în cadrul procesului decizional al
entitãþii auditate, conform alin. (1) al art. 21 din O.U.G. nr. 90/2008.
Auditorii financiari, membri activi ai Camerei, în exercitarea independentã a profesiei,
conform art. 55 din Regulamentul din 2011, trebuie sa fie percepuþi a fi liberi de orice
constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independenþã, obiectivitate ºi
integritate profesionalã.
Cu aplicarea corespunzãtoare a dispoziþiilor art. 15 din O.U.G. nr. 75/1999, o persoanã
nu poate exercita independent profesia de auditor financiar al unei entitãþi economice dacã
este angajatã a acesteia ori dacã are relaþii cu aceasta sau cu orice persoanã cu care entitatea
economicã respectivã are relaþii care conduc la situaþia de incompatibilitate sau conflict de
interese. În sensul acestei reglementãri, prin incompatibilitate sau conflict de interese se
înþeleg toate situaþiile care conduc la ºtirbirea cerinþei fundamentale de independenþã în
exercitarea independentã a profesiei de auditor financiar.
Pentru a da eficienþã instituþiei independenþei auditorului financiar, art. 16 al O.U.G.
nr. 75/1999 statueazã în sensul cã dacã pe durata exercitãrii independente a profesiei de
auditor financiar nu se mai îndeplinesc condiþiile pentru exercitarea acesteia, auditorul
financiar are obligaþia sã renunþe imediat la contractul sãu ºi sã notifice clientului încetarea
acestuia, precum ºi motivul renunþãrii.
Tot pentru a asigura independenþa auditorilor faþã de entitatea auditatã, alin. (3) al
art. 55 din Regulamentul Camerei din 2011 statueazã în patrimoniul auditorilor financiari
activi, membri ai Camerei, interdicþia de a desfãºura activitãþi de audit financiar, audit
5

A se vedea: M. Scheaua, Legea societãþilor comerciale nr. 31/1990. Comentatã ºi adnotatã, Ed.
All Beck, Bucureºti 2000, p. 355.
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intern, alte misiuni de asigurare ºi servicii conexe în situaþii care prejudiciazã sau care le pot
prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenþa ori reputaþia profesionalã, astfel cum
acestea sunt definite în Codul etic a acestei structuri profesionale.
Cu ocazia exercitãrii independente a profesiei de auditor financiar, conform art. 24 din
O.U.G. nr. 75/1999, indiferent de cadrul legal care se aplicã pentru organizarea ºi funcþionarea
auditului intern, auditorii financiari efectueazã ºi evaluarea funcþiei de audit intern; aceasta
se referã la gradul de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate, cât ºi
la performanþele acestuia, pentru a determina mãsura în care auditorii financiari se pot baza
pe rezultatele auditului intern în desfãºurarea activitãþii lor.
Â 11. Reglementãrile C.N.V.M. referitoare la aceastã instituþie au avut în vedere protecþia
„independenþei” auditorilor ºi a instituþiilor premergãtoare acesteia – „cenzorul extern independent”, pentru crearea cadrului instituþional necesar formãrii ºi menþinerii încrederii în
aceste instituþii ºi implicit în transparenþa emitenþilor de pe piaþa de capital. Expresia acestor
reglementãri ºi-a identificat efectele într-o hotãrâre a Curþii Supreme de Justiþie6 prin care
instanþa supremã a respins demersul judiciar promovat de cenzorul extern independent
sancþionat cu „avertisment scris”, printr-o Ordonanþã emisã de C.N.V.M., pentru încãlcarea
unor norme relative la, ceea ce acum calificãm, independenþa auditorilor.
Prin Ordonanþa C.N.V.M., B.F.T. – cenzor extern independent – a fost sancþionat cu
„avertisment scris”, reþinându-se în sarcina sa încãlcarea prevederilor art. 31 lit. a) ºi j) din
Regulamentul nr. 2/19957.
S-a reþinut în cadrul acestui act administrativ cã, potrivit dispoziþiilor art. 31 lit. a) din
Regulament, reclamantul avea obligaþia „sã se conformeze în permanenþã regulamentelor
adoptate de C.N.V.M.”; iar art. 31 lit. j) din acelaºi Regulament instituie pentru cenzorii
externi independenþi obligativitatea de a nu efectua lucrãri pentru societãþi comerciale la
care sunt salariaþi ºi nici pentru persoane fizice sau juridice cu care acestea se aflã în
raporturi contractuale sau de concurenþã.
Ori, în cauza dedusã judecãþii s-a dovedit cã intimatul-reclamant este salariat la SIF5 ºi
membru în Consiliul de Administraþie al acestei societãþi, situaþie în care contractele de audit
financiar încheiate cu cele 4 societãþi, respectiv S.C. „M.” S.A. C. unde SIF5 este acþionar
majoritar, S.C. „D.” S.A. Dr. T.S., S.C. „I.L.” S.A. ºi S.C. „S.” S.A. Rm. V., unde de asemenea
SIF5 deþine acþiuni, au fost încheiate cu încãlcarea dispoziþiilor art. 31 lit. j) din Regulamentul
nr. 2/1995.
În acest sens, potrivit dispoziþiilor art. 20 din O.U.G. nr. 75/1999, „o persoanã nu poate
îndeplini mandatul de auditor financiar al unei societãþi comerciale, dacã este angajatã a
acesteia, ori dacã are relaþii cu aceasta sau cu orice persoanã cu care societatea însãºi are
relaþii care conduc la situaþia de incompatibilitate sau de conflict de interese”.
6

Decizia nr. 864/2003 a Curþii Supreme de Justiþie, pronunþatã în dosarul nr. 659/2002 al Secþiei
de Contencios Administrativ al acestei instanþe, disponibilã pe www.scj.ro.
7
În cadrul normelor referitoare la „Statutul juridic al cenzorului extern independent”, Capitolul
IV al Regulementului C.N.V.M. nr. 2/1995, se arãta în art. 31 cã „În exercitarea activitãþii lor, cenzorii
externi independenþi înregistraþi la Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare sunt obligaþi sã respecte
urmãtoarele reguli de deontologie profesionalã:
a) sã se conformeze în permanenþã regulamentelor adoptate de Comisia Naþionalã a Valorilor
Mobiliare; (...)
j) sã nu efectueze lucrãri pentru societãþile comerciale la care sunt salariaþi ºi nici pentru persoanele
fizice sau juridice cu care aceasta se aflã în raporturi contractuale sau în concurenþã.”
N.B. Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/1995 a fost abrogat prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2004.
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În raport de probele fãcute în dosar, rezultã cu certitudine cã raporturile dintre SIF5
(unde intimatul este salariat ºi membru în Consiliul de Administraþie) ºi cele patru societãþi
auditate de acesta în calitate de cenzor independent, sunt raporturi comerciale, de vreme
ce SIF5 deþine acþiuni la toate aceste societãþi.
Aºa fiind, în mod corect s-a reþinut în sarcina intimatului-reclamant încãlcarea dispoziþiilor
art. 31 lit. j) din Regulamentul nr. 2/1995 ºi art. 20 din O.U.G. nr. 75/1999, aplicându-se
sancþiunea „avertisment scris”.
Â 12. Numirea auditorilor financiari (statutari) sau revocarea acestora, cu respectarea
dispoziþiilor cuprinse în lit. b1) alin. (2) al art. 111 L.S.C. este apanajul adunãrii generale
ordinare a acþionarilor. Prin excepþie, primul auditor financiar, va fi desemnat prin actul
constitutiv sau de cãtre adunarea generalã constitutivã, aceasta din urmã în cazul în care
societatea se constituie prin subscripþie publicã.
Cu aplicarea corespunzãtoare a dispoziþiilor alin. (2) al art. 130 din L.S.C. numirea
auditorului financiar (statutar) se realizeazã urmare derulãrii procedurii exercitãrii votului
secret.
Formalitãþile de publicitate a numirii sau schimbãrii auditorului financiar sunt realizate
prin grija consiliului de administraþie sau directoratului, dupã caz, prin înregistrarea acestuia
în registrul comerþului.
Contractul de audit financiar va fi asumat de societatea de investiþii prin semnarea
acestuia de cãtre membrul consiliului de administraþie sau al consiliului de supraveghere,
dupã caz, desemnat în acest sens, în cazul societãþilor de investiþii autoadministrate în sistem
unitar sau dualist, sau de persoana desemnatã de Consiliul/Comitetul Reprezentanþilor Acþionarilor, în cazul societãþilor de investiþii administrate prin intermediul unei societãþi de
administrare a investiþiilor (S.A.I.).
Â 13. Drepturile ºi obligaþiile auditorului financiar. Pentru discutarea ºi aprobarea
valabilã a situaþiilor financiare de cãtre adunarea generalã ordinarã, acestea vor trebui însoþite,
în mod obligatoriu, de raportul auditorului financiar.
Potrivit reglementãrilor contabile aplicabile, „situaþiile financiare trebuie sã prezinte fidel
poziþia financiarã, performanþa financiarã ºi fluxurile de trezorerie al unei entitãþi. Prezentarea
fidelã prevede reprezentarea exactã a efectelor tranzacþiilor, a altor evenimente ºi condiþii,
în conformitate cu definiþiile ºi criteriile de recunoaºtere pentru active, datãrii, venituri ºi
cheltuieli stabilite în Cadrul general”8. Observând aceastã misiune a auditorului financiar
gãsim justificatã opþiunea legiuitorului de a impune aprobarea situaþiilor financiare ale companiei de cãtre adunarea generalã numai dacã acestea sunt însoþite de raportul auditorului
statutar sau al cenzorilor, dupã caz.
Misiunea profesionalã a cenzorilor sau auditorilor statutari (financiari sau externi) are
atât valenþe societare, pentru buna desfãºurare a activitãþii societãþii ºi protecþia intereselor
acþionarilor, cât ºi valenþe publice relevate de necesitatea controlului statului asupra respectãrii
disciplinei financiare ºi contabile a societãþii. Aprobarea situaþiilor financiare anuale este
condiþionatã de existenþa raportului cenzorilor sau auditorilor statutari.
Â 14. În cadrul misiunii de auditare, auditorii financiari au obligaþia legalã ºi statutarã
de a: (i) verifica dacã situaþiile financiare sunt legal întocmite ºi în concordanþã cu registrele,
dacã acestea sunt þinute regulat ºi dacã evaluarea elementelor patrimoniale s-a fãcut conform
regulilor stabilite pentru întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare; (ii) audita situaþiile
8

IASB, Standardele Internaþionale de Raportare financiarã, Norme oficiale emise la 1 ianuarie
2001, Partea A Cadrul general conceptual ºi dispoziþii, Ed. CECCAR, Bucureºti 2011, p. A387.
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financiare ale companiei; (iii) audita operaþiunile prevãzute în raportul anual al directoratului,
în cazul în care societatea este autoadministratã în sistem dualist; (iv) îndeplini orice alte
atribuþiuni prevãzute de contract sau în reglementãrile legale în vigoare.
Â 15. În cadrul raportului auditorului, acþionarii chemaþi în cadrul adunãrii generale
ordinare a acþionarilor pentru aprobarea situaþiilor financiare, vor identifica opinia profesionalã
a auditorului referitoare la conformitatea situaþiilor financiare cu reglementãrile contabile
aplicabile, precum ºi propunerea acestuia pe marginea misiunii de aprobare a situaþiilor
financiare. Opinia auditorului, conform rapoartelor studiate de autor, poate fi o opinie
acordatã fãrã rezerve în vederea aprobãrii situaþiilor financiare, o opinie cu rezerve, dar
poate exista ºi o opinie adversã sau situaþia unei imposibilitãþi de exprimare a opiniei, în
sensul neprezentãrii unei opinii (refuz de opinie).
În cadrul studiului de faþã apreciem necesarã efectuarea unei analize a efectelor juridice
ale opiniei auditorului financiar exprimatã pe marginea situaþiilor financiare. Dacã exprimarea
unei opinii fãrã rezerve un comportã nicio problemã în vederea aprobãrii situaþiilor financiare,
iar lipsa raportului auditorului, astfel cum vom prezenta în continuare, împiedicã acþionarii
sã aprobe respectivele situaþii, exprimarea opiniei auditorului „cu rezerve” sau pentru „refuz
de opinie” implicã efectuarea unor comentarii.
Astfel, prezentarea unei opinii „cu rezerve” poate fi rezultatul unei neconformitãþi a
situaþiilor financiare ale companiei cu reglementãrile contabile aplicabile sau rezultatul unei
divergenþe de opinii între auditor ºi organele interne ale societãþii referitoare la modalitatea
de înregistrare a unor operaþiuni din gestiunea acesteia. Refuzul de opinie, în schimb, poate
reprezenta un semnal de alarmã pentru acþionarii societãþii referitor la neconformitatea
flagrantã a situaþiilor financiare prezentate în cadrul adunãrii generale cu reglementãrile
contabile aplicabile ºi cu dispoziþiile imperative ale legii.
În aceste condiþii aprobarea sau respingerea aprobãrii situaþiilor financiare ale societãþii
sunt apanajul exclusiv al adunãrii generale ordinare a acþionarilor convocate în acest sens.
Â 16. Tribunalul Constanþa9 a dispus anularea unei hotãrâri a adunãrii generale ordinare
a acþionarilor unei societãþi listate motivat de faptul cã la prezentarea situaþiilor financiare,
în vederea aprobãrii, nu a fost prezentat raportul auditorului financiar. Pârâta s-a apãrat
arãtând cã mandatul auditorului financiar, care a expirat anterior ºedinþei adunãrii generale
nu a mai fost prelungit, instanþa reþinând cã regula o reprezintã verificarea situaþiilor financiare
de cãtre un auditor, pentru a preveni orice abatere de la disciplina financiarã.
Nulitatea, reþine Tribunalul în cadrul hotãrârii prezentate, reprezintã sancþiunea de drept
civil care lipseºte actul juridic de efectele contrarii normelor juridice edictate pentru încheierea
sa valabilã; cu alte cuvinte, operaþiunea juridicã este desfiinþatã retroactiv, în considerarea
faptului cã a fost întocmitã prin încãlcarea cerinþelor de validitate ºi de fond prevãzute
imperativ de lege; de esenþa nulitãþii absolute este faptul cã poate fi invocatã de oricine are
interes, neputând fi acoperitã prin confirmare ºi având caracter imprescriptibil; o normã are
caracter imperativ când este inspiratã de raþiuni de interes general, interes a cãrui protecþie
s-ar compromite dacã iniþiativele individuale ar putea sã împiedice aplicarea legii ori sã
deroge de la prevederea reglementatã de aceste norme, fiind importantã ºi obligatorie
pentru derularea corectã a raporturilor juridice reglementate în actul normativ.
Normele referitoare la auditarea situaþiilor financiare sunt imperative, se reþine în respectiva
hotãrâre, fiind în principal norme care tind la asigurarea controlului statului asupra respectãrii
9

Sentinþa nr. 653 din 23 mai 2012, pronunþatã în dosarul nr. 11113/118/2010 al Tribunalului
Constanþa, Secþia a II-a civilã, publicatã în RRDA nr. 9/2012. Hotãrârea a devenit irevocabilã ca efect
al neatacãrii acesteia cu recurs.
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disciplinei financiare ºi contabile; de aceea, încãlcarea acestor norme atrage în principiu
nulitatea absolutã a hotãrârii adunãrii generale ordinare a acþionarilor adoptate, în considerarea
faptului cã situaþiile financiare nu sunt cenzurate de o autoritate competentã.
Doctrina preocupatã de analizarea acestei instituþii, anterior pronunþãrii hotãrârii amintite,
era unanimã în a proclama doar scopul social-societar al activitãþii cenzorilor sau auditorilor
financiari, dupã caz, a cãror misiune este aceea a controlului gestiunii societãþii ºi a controlului
contabil al acesteia. Odatã cu aceastã hotãrâre observãm contribuþia judecãtorului prin
„pronunþarea dreptului” atunci când observã ºi un alt rol al edictãrii normelor incidente
speþei, respectiv aspectul public al acestei activitãþi, acela al prevenirii oricãrei abateri de la
disciplina financiarã ºi de la normele care tind sã asigure controlul instituþiilor statului asupra
respectãrii disciplinei financiare ºi contabile.
Potrivit art. 163 alin. (3) al L.S.C., „adunarea generalã poate aproba situaþiile financiare
anuale numai dacã acestea sunt însoþite de raportul cenzorilor, sau, dupã caz, al auditorilor
financiari”. Normele cuprinse în acest text completeazã dispoziþiile cuprinse în art. 111 din
L.S.C. în sensul cã situaþiile financiare anuale vor fi supuse aprobãrii numai însoþite de
raportul cenzorilor sau auditorilor financiari, dupã caz, pentru a garanta întocmirea acestora
cu respectarea dispoziþiilor specifice disciplinei financiare.
Alineatul (3) al art. 163 stabileºte o regulã de maximã importanþã în viaþa societarã ºi
anume aceea cã situaþiile financiare anuale, întocmite de organele de gestiune ale societãþii
(consiliul de administraþie, în cazul pârâtei din speþa prezentatã, cu aplicare specificã celeilalte
modalitãþi de administrare a societãþilor pe acþiuni - sistemul dualist) nu pot fi supuse
aprobãrii adunãrii generale a acþionarilor decât dacã acestea sunt însoþite de raportul cenzorilor
sau auditorilor financiari, dupã caz. Întrucât situaþiile financiare ale pârâtei din aceastã speþã,
societate ale cãrei valori mobiliare sunt admise la tranzacþionare pe o piaþã reglementatã, fac
obiectul auditãrii de cãtre un auditor financiar, nu au fost însoþite de raportul auditorului
financiar, organ independent de control al gestiunii emitentului, a condus la pronunþarea
hotãrârii prezentate prin care a fost anulatã Hotãrârea A.G.O.A. pârâtei ce a fost adoptatã
în lipsa raportului auditorilor cerut imperativ de lege.
Controlul gestiunii societãþii efectuat de cãtre cenzori sau auditorii financiari, dupã caz,
acoperã întreaga activitate a acesteia, control care, conform doctrinei10, trebuie sã fie atât
de amplu ºi profund, încât sã asigure informarea acþionarilor întruniþi în adunarea generalã
în mod complet ºi corect, cu privire la activitatea societãþii, atât din punct de vedere
economic, cât ºi din punctul de vedere al respectãrii legalitãþii. Controlul contabil, aratã
autorul citat, este o reflectare a controlului gestiunii ºi are rolul de a constata dacã activitatea
societãþii este reflectatã în mod fidel, veridic, în registrele societãþii. Acest control constã, în
esenþã, din verificarea situaþiilor financiare în vederea exprimãrii unei opinii responsabile ºi
independente asupra modului de administrare a patrimoniului societãþii de cãtre administratorii
acesteia.
Întrucât existã un interes public11 ca documentele financiar-contabile ale unei societãþi
comerciale sã fie însoþite de rapoartele unor organe specializate independente, o astfel de
cerinþã, impusã pentru legala aprobare a situaþiilor financiare nu poate fi înlãturatã prin
dispoziþii statutare sau prin votul acþionarului majoritar.
Observând natura imperativã a textului legal, cât ºi interesul public ocrotit prin norma
legalã, sancþiunea aplicatã de instanþã în cazul încãlcãrii obligaþiei impuse de art. 163 alin. (3)
10

În acest sens I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, Ed. All Beck, Bucureºti, 2002,
p. 464.
11 T. Prescure în I. Schiau, T. Prescure, Legea societãþilor comerciale nr. 31/1990 - Analize ºi
comentarii pe articole, ed. a II-a, Ed. Hamangiu, Bucureºti, 2009, p. 483.
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al Legii nr. 31/1990 a fost nulitatea absolutã a hotãrârii de aprobare a situaþiilor financiare,
pentru cã acestea nu au fost însoþite de raportul auditorului financiar.
Â 17. Rãspunderea auditorului financiar. Auditorul financiar rãspunde faþã de societate
pentru prejudiciile cauzate acesteia prin încãlcarea îndatoririlor lor faþã de societate.
Rãspunderea auditorilor va fi angajatã în aceleaºi condiþii cu rãspunderea administratorilor,
directorilor, respectiv a membrilor directoratului ºi consiliului de supraveghere ºi a cenzorilor,
conform art. 155 din L.S.C.

 III. Delimitarea auditorilor de cenzori
Â 18. Prima observaþie legatã de aceastã delimitare este legatã de calitatea persoanelor
numite în cadrul acestor funcþii, în sensul cã cenzorii sunt persoane legate indisolubil de
societate prin calitatea lor de acþionari, excepþie fãcând cenzorul expert contabil, conform
art. 161 L.S.C.; auditorii, în schimb, sunt independenþi faþã de societate, independenþã
derivatã în primul rând din statutul profesiei – alegerea acestora se face din rândul
profesioniºtilor membrii ai C.A.F.R., în al doilea rând din respectarea dezideratului de independenþã specific acestui corp profesional, iar în al treilea rând din numirea cenzorilor ºi
auditorilor financiari de cãtre adunarea generalã12.
Independenþa cenzorilor ºi auditorilor în cadrul desfãºurãrii activitãþii sociale faþã de
organele de administrare ale societãþii este garantatã prin numeroasele incompatibilitãþi
prevãzute de lege identificate în patrimoniul persoanelor ce ocupã aceste funcþii13.
Persoanele numite pentru îndeplinirea misiunii de cenzor în cadrul unei societãþi pe
acþiuni sunt persoane fizice14, în schimb, auditorii pot fi atât persoane fizice sau cât ºi
juridice. Raporturile juridice ce leagã societatea de aceste instituþii sunt guvernate de instituþia
contractului de mandat în cazul cenzorilor ºi de regulile contractelor de prestãri servicii în
cazul auditorului financiar ºi cel intern, în cazul în care cel din urmã presteazã un serviciu
externalizat al companiei sau raporturi de muncã, pentru auditorii interni organizaþi în
cadrul unei structuri funcþionale interne a societãþii.
Publicitatea numirii cenzorilor ºi auditorului financiar se efectueazã prin publicarea
numelor acestora în registrul comerþului, în timp ce pentru auditorul intern nu existã obligativitatea înscrierii acestei persoane în acest registru public.
Cenzorii ºi auditorii interni, conform doctrinei15, elemente de structurã organizatoricã ºi
funcþionalã a societãþii pe acþiuni, pot fi instrumente utile ale prevenþiei insolvenþei societãþii
în cauzã. Auditul intern, prin specificul activitãþii pe care trebuie sã o desfãºoare, se poate
constitui într-un mijloc de prevenþie a insolvenþei societãþii în cauzã, ca de altfel ºi la toate
instituþiile supuse obligaþiei de auditare. Cenzorii ºi auditorii au atribuþia de a declanºa alerta
atunci când managementul societãþii pune în pericol bunul mers al societãþii, conducând-o
într-o manierã îngrijorãtoare.
12

În acest sens a se vedea S. David în S.D. Cãrpenaru, S. David, C. Predoiu, G. Piperea, Legea
societãþilor comerciale. Comentariu pe articole, ed. a IV-a, Ed. C.H. Beck, Bucureºti, 2009, p. 670.
13
Pentru detalii a se vedea M. Schiaua, Legea societãþilor comerciale nr. 31/1990. Comentatã ºi
adnotatã, Ed. All Beck, Bucureºti, 2000, p. 355.
14
Pentru studiul unei opinii referitoare la posibilitatea numirii cenzorilor din rândul acþionarilor
persoane juridice, a se vedea S. David în S.D. Cãrpenaru, S. David, C. Predoiu, G. Piperea, Legea
societãþilor comerciale. Comentariu pe articole, ed. a IV-a, Ed. C.H. Beck, Bucureºti, 2009, p. 672.
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Observãm deosebiri între cele douã categorii de instituþii ºi în modalitatea de lucru a
acestora, respectiv comisia de cenzori este un organ colegial16, în cadrul cãruia membrii sãi
delibereazã împreunã pentru realizarea misiunii cu care au fost însãrcinaþi, în timp ce auditorul
funcþioneazã ca un organ individual.
Autorul citat17 observã cã instituþia cenzorului are unele atribuþii care se suprapun cu
atribuþiile Consiliului de administraþie sau ale Consiliului de supraveghere, în cazul supravegherii gestiunii societãþii, iar altele care se suprapun cu cele ale auditorilor, cele referitoare
la obligaþia de a raporta adunãrii generale asupra aspectelor verificate în gestiunea societãþii
urmare sesizãrii efectuate de cãtre acþionarii calificaþi.
Auditul, conform doctrinei18, desfãºoarã un anumit tip de control sau de verificare mai
aprofundat decât controlul desfãºurat de cenzori, operaþiunile de verificare ale acestuia sunt
bazate pe tehnici specifice de sondaj, pornind de la contabilitate, cu rapoarte ºi implicaþii
juridice specifice.
Cenzorii ºi auditorii interni ai societãþii au obligaþii numai faþã de societate ºi acþionarii
acesteia, auditorul financiar (statutar) pe lângã obligaþiile legale faþã de societate ºi acþionarii
acesteia, cu aplicarea corespunzãtoare a dispoziþiilor art. 259 L.P.C. are obligaþii de raportare
ºi faþã de C.N.V.M. conform articolului citat, la solicitarea C.N.V.M., auditorul financiar are
obligaþia: (i) sã înainteze C.N.V.M. orice raport sau document ce a fost adus la cunoºtinþa
entitãþii auditate; (ii) sã înainteze C.N.V.M. o declaraþie care sã indice motivele de încetare
a contractului de audit, indiferent de natura acestora; (iii) sã înainteze C.N.V.M. orice raport
sau document cuprinzând observaþiile care au fost aduse la cunoºtinþa conducerii entitãþii
auditate.
Responsabilitatea cenzorilor, a auditorilor interni ºi a auditorilor financiari este, în mod
special, orientatã spre analiza riscurilor cu care se confruntã societatea ºi a modului în care
societatea se asigurã contra acestui risc. Pentru îndeplinirea atribuþiilor lor, de lege lata,
aceºtia rãspund civil, administrativ ºi penal. În plus19, dacã în eventualitatea insolvenþei
societãþii, se dovedeºte cã aceasta a fost cauzatã de omisiunile sau acþiunile ilegale ale
cenzorilor, auditorilor interni sau ale auditorilor financiari, judecãtorul-sindic, cu aplicarea
dispoziþiilor cuprinse în art. 138 din Legea nr. 85/2006, poate dispune ca aceºtia sã acopere
prejudiciul cauzat creditorilor prin intervenþia insolvenþei societãþii. În niciun caz cenzorii,
auditorii interni sau auditorii financiari, aratã autorul citat, nu trebuie sã acopere prin tãcere
sau prin camuflare riscurile ºi pericolele care ameninþã societatea.
Revocarea, conform principiului simetriei, este dispusã de organele care au competenþa
de a numi aceste instituþii. Astfel, revocarea cenzorilor sau auditorului financiar (statutar)
poate fi decisã numai de cãtre adunarea generalã a acþionarilor, iar auditorul intern poate
fi revocat sau i se poate desface contractul de muncã, la iniþiativa organului intern de
administrare. Pentru revocarea cenzorilor, conform art. 166 alin. (2) L.S.C., este necesar a
se întruni votul cerut pentru adunãrile generale extraordinare, în schimb pentru revocarea
auditorului financiar este suficient a se întruni condiþiile de cvorum ºi majoritate cerute de
lege sau actul constitutiv pentru organizarea adunãrii generale ordinare, iar în ambele situaþii
exercitarea dreptului de vot se va organiza conform art. 130 L.S.C., procedura votului secret.
Conform art. 1641 L.S.C. numai cenzorii au puterea de a convoca adunarea generalã a
acþionarilor în funcþie de concluziile investigaþiei desfãºuratã pe marginea unei reclamaþii din
partea unui acþionar calificat20. Aceastã competenþã nu este identificatã, de lege lata, ºi în
perimetru competenþelor auditorilor.
17
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În situaþia în care concluziile investigaþiilor auditorilor, efectuate ca urmare a sesizãrii
acþionarilor calificaþi, se impune convocarea adunãrii generale, iar dacã consiliul de administraþie sau directoratul refuzã convocarea acestei adunãri ºi în situaþia societãþilor administrate
în sistem dualist aceastã procedurã nu este declanºatã de cãtre consiliul de supraveghere,
acþionarii sunt îndreptãþiþi sã solicite instanþei competente autorizarea convocãrii adunãrii
generale care sã dezbatã pe marginea rezultatelor investigaþiei ºi care va fi chematã sã
adopte mãsurile ce se impun.
Astfel, dreptul de control al acþionarilor asupra activitãþii organelor de administrare ale
societãþii nu este încãlcat, ci este protejat prin intermediul instanþei.
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Rãspunderea politicã a membrilor guvernului.
Aspecte practice legate de eficientizarea angajãrii
rãspunderii
drd. Irina-Maria ÞENEA
Avocat Baroul Dolj

Dat fiind rolul determinant în influenþarea destinului unei þãri prin prisma factorului
decizional pe care funcþia de ministru o implicã, instituþia rãspunderii ministeriale are o
importanþã covârºitoare. Indiferent de sectorul în care îºi desfãºoarã activitatea, decizia
ministrului îºi va pune amprenta în evoluþia societãþii, într-un balans perpetuu între interesul
individual ºi cel general. Finalitatea urmãritã este binele comun. Când, însã, aceastã finalitate
nu reprezintã punctul de reper al activitãþii guvernamentale, intervine rãspunderea, iar importanþa ºi necesitatea unei ample analize a acestei instituþii este datã chiar de sfera subiecþilor
cãrora li se aplicã, aceºtia devenind, practic, prin acþiunile lor, piloni ai unei societãþi cu
deosebitã nevoie de sprijin ºi direcþionare.

1. Evoluþie
Instituþia rãspunderii ministeriale îºi are originea în evoluþia parlamentarã britanicã. Ea
este rezultatul modificãrii procedurii cu caracter penal numitã „impeachement”, care apare
în secolul al XVI-lea. Procedeul, existent încã în regimul britanic ºi în cel american, în acesta
din urmã jucând un rol important încã, constã în acuzarea penalã a unui ministru de cãtre
una dintre Camere, urmatã de judecarea lui de cãtre cealaltã. La început, procedeul a fost
folosit pentru sancþionarea delictelor de drept comun ale miniºtrilor. Cu timpul, procedeul
începe sã fie folosit în afara faptelor penale, pentru a emite o judecatã politicã asupra
funcþionãrii guvernului. Începând din 1742, miniºtri încep sã se retragã în cazul unui vot
negativ în Camera Comunelor, evitând sã aparã în faþa Camerei Lorzilor constituitã în Curte
Supremã. Se instituie astfel regula cã guvernul nu poate guverna decât cu încrederea Legislativului sau cel puþin a Camerei celei mai reprezentative a acestuia. Rãspunderea ministerialã
nu se mai bazeazã deci pe ideea de faptã imputabilã, nici pe cea de risc, deºi nu le exclude,
ci pe ideea cã guvernanþii sunt în serviciul guvernaþilor. Ei rãspund în faþa corpului electoral
în mod direct atunci când acesta se pronunþã cu prilejul noilor alegeri, dar rãspund ºi
indirect, prin intermediul rãspunderii în faþa reprezentanþei naþionale. Executivul are posibilitatea sã se sustragã acestei din urmã variante a rãspunderii, optând pentru prima variantã,
prin dizolvarea Adunãrii reprezentative ºi supunerea diferendului arbitrajului corpului electoral.
Rãspunderea ministerialã se prezintã astfel ca un complement ºi ca o contrapondere a
dreptului de dizolvare. Cele douã noþiuni, ca ºi cele douã instituþii, nu au sens decât
împreunã. Existenþa lor separatã creeazã disfuncþionalitãþi, distrugând echilibrul constituþional1.
1
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2. Solidaritatea rãspunderii membrilor Guvernului
Potrivit, art. 109 din Constituþie „(1) Guvernul rãspunde politic numai în faþa Parlamentului
pentru întreaga sa activitate. Fiecare membru al Guvernului rãspunde politic solidar cu ceilalþi
membri pentru activitatea Guvernului ºi pentru actele acestuia.” Prin urmare, textul
constituþional nu poate fi interpretat decât în sensul ca aceastã rãspundere este solidarã. Sub
acest aspect, în doctrinã2 s-a subliniat faptul cã Guvernul poate fi demis în întregime,
deoarece aceastã greºealã priveºte echipa guvernamentalã, cabinetul în întregul sãu, nu
exclusiv pe cel care a fãcut-o. Guvernul poate acþiona decât ca un tot. Altminteri, coeziunea
ºi coerenþa, de care depind eficienþa politicii sale, ar fi compromise.
Deºi textul constituþional este restrictiv în interpretãri, apreciez cã aceastã solidaritate
n-ar trebui dusã la extrem ci raportatã, în concret, la realitãþile politice ºi la finalitatea
urmãritã prin reglementarea rãspunderii. Astfel, solidaritatea ministerialã nelimitatã, însoþitã
de imposibilitatea de a angaja selectiv responsabilitatea membrilor guvernului fãrã a provoca
demisia întregului guvern face instituþia aproape impracticabilã în condiþiile în care transferul
nivelului decizional cãtre structurile partizane este în statul actual extrem de accentuat, cãci,
aºa cum vom vedea, acest transfer face ca mecanismul rãspunderii parlamentare sã fie
blocat de existenþa majoritãþii aparþinând unui singur partid sau unei coaliþii relativ stabile.
Existenþa responsabilitãþii individuale a miniºtrilor face ca guvernul sã reflecte mai fidel
miºcãrile raportului de forþe la nivel partizan, prin faptul cã permite distrugerea ºi refacerea
alianþelor care asigurã majoritatea fãrã sã provoace în mod necesar o rãsturnare a guvernului.
De asemenea, responsabilitatea individualã face ca remanierea sã creascã în importanþã ºi
ea sã fie o chestiune ce priveºte nu doar Executivul, ci ºi Legislativul. Ea întãreºte astfel
controlul parlamentar, substituind mitul armei absolute a cenzurii o înþelegere ºi o aplicare
realistã a rãspunderii3.

3. Angajarea rãspunderii politice
Faptul cã Guvernul rãspunde politic numai în faþa Parlamentului, anunþã practic funcþia
de control parlamentar reglementatã în prevederile art. 114 alin. (1), potrivit cãrora „Guvernul
îºi poate angaja rãspunderea în faþa Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, în ºedinþã comunã,
asupra unui program, a unei declaraþii de politicã generalã sau a unui proiect de lege”. În
continuare, alin. (2) al aceluiaºi articol prevede cã „Guvernul este demis dacã o moþiune de
cenzurã, depusã în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraþiei de politicã
generalã sau a proiectului de lege, a fost votatã în condiþiile articolului 113.”
Prin urmare, se evidenþiazã ideea de conlucrare între puterile statulului, respectiv între
Legislativ ºi Executiv, idee intuitã chiar de cel care a formulat principiul separaþiei în stat,
filosoful francez Montesquieu, care considera cã dacã cele trei puteri nu ar colabora ºi s-ar
înfrunta între ele, finalitatea ar consta în ajungerea într-un impas în ceea ce priveºte gestionarea
treburilor publice. În acest context, s-a arãtat cã4, este permisã soluþionarea rapidã ºi eficientã
a unor momente de incertitudine apãrute în cadrul procesului de guvernare, dând satisfacþie
legitimitãþii ºi funcþiilor Parlamentului care îºi rezervã dreptul de a aproba iniþiativa Guvernului
sau de a-l demite, dar ºi exigenþelor unei guvernãri dinamice ºi eficiente.
2

2008.
3
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¾ 3.1. Angajarea rãspunderii Guvernului asupra unui program sau unei declaraþii
de politicã generalã
Programul sau declaraþia de politicã generalã, completând sau dupã caz, modificând
programul de guvernare acceptat de Parlament la învestiturã, odatã aprobate, devin obligatorii
pentru Guvern. Supunerea lor spre aprobare a fost necesarã datoritã faptului cã ele completeazã sau modificã programul guvernamental ºi tocmai de aceea, au regimul acestuia5.
Deºi programul de guvernare nu se identificã cu declaraþia de politicã generalã, s-a
arãtat cã6 distincþia este fragilã, fiind dificil de realizat. „Programul”, fãrã a fi punctual pentru
un anumit domeniu, sector sau pentru rezolvarea unei probleme determinate, defineºte în
linii generale politica pe care Guvernul intenþioneazã sã o transpunã în practicã. „Declaraþia”
dupã o anumitã perioadã de funcþionare a Guvernului ar fi pretextul reconsolidãrii sprijinului
parlamentar ºi al sporirii credibilitãþii Guvernului. Declaraþia este mai vagã, programul este
mai concret. Atât una, cât ºi cealaltã sunt integrate aceleiaºi proceduri, care are ca rezultat
transferarea tehnicii votului tacit ºi global în domeniul controlului parlamentar.
Deºi textul constituþional prevede, potrivit dispoziþiilor art. 114 alin. (3), posibilitatea
acceptãrii amendamentelor numai în cazul proiectelor de lege, în doctrinã, s-a apreciat în
mod constant7 cã Guvernul poate accepta anumite amendamente din partea Parlamentului
ºi în vederea modificãrii conþinutului programului sau al declaraþiei de politicã generalã,
realizându-se astfel o conlucrare eficientã între puterile statului.
¾ 3.2. Angajarea rãspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege
Angajarea rãspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege reprezintã o modalitate
legislativã indirectã de adoptare a unei legi, adicã nu prin dezbaterea legii în cadrul procedurii
legislative ordinare, ci prin dezbaterea unei problematici prin excelenþã politice, legate de
rãmânerea sau demiterea Guvernului. Este motivul pentru care aceastã procedurã,
parlamentarã, cunoscutã în doctrinã ºi sub denumirea de „moþiune de cenzurã provocatã”
sau „moþiune forþatã”, se desfãºoarã în Camerele reunite prin votul cãrora Guvernul a fost
învestit ºi poate fi ºi dezînvestit8.
Aceastã modalitate simplificatã de adoptare a unei legi ar trebui sã prezinte caracter
excepþional, atunci când procedura uzualã sau de urgenþã nu poate fi aplicatã. Cel puþin
acesta este spiritul legii fundamentale, care prevede o anumitã procedurã legislativã, în
cadrul cãreia dezbaterile au un rol esenþial. Este evident cã ori de câte ori Guvernul este
sigur pe majoritatea din Parlament, va avea interesul sã-ºi angajeze rãspunderea asupra unui
proiect de lege în vederea adoptãrii ºi nu de a apela la procedurile obiºnuite. În faþa
angajãrii rãspunderii Guvernului, Legislativul are la îndemânã doar douã soluþii extreme:
demiterea Guvernului prin moþiune de cenzurã sau adoptarea fãrã dezbateri a proiectului
de lege.
¾ 3.3. Procedeele de tragere la rãspundere a membrilor Guvernului
Am arãtat cã moþiunea de cenzurã reprezintã un procedeu energic prin care rãspunderea
ministerialã este angajatã la iniþiativa parlamentului. Ea poate interveni cu prilejul discutãrii
5

M. Constantinescu, I. Deleanu, A. Iorgovan, I. Muraru, F. Vasilescu, I. Vida, p 252 ºi urm în
I. Muraru, E.S. Tãnãsescu, Constituþia României - Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureºti,
2008, p. 1071.
6 I. Deleanu, Instituþii ºi proceduri constituþionale, p. 656.
7 Ibidem, I. Muraru.
8 Ibidem, I. Muraru, p. 1072.
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unei interpelãri, cu prilejul angajãrii rãspunderii guvernului asupra programului, a unei
declaraþii de politicã generalã sau asupra unui proiect de lege ºi în afara acestor situaþii,
printr-o simplã iniþiativã a unui numãr de parlamentari. Efectele adoptãrii moþiunii sunt, însã,
radicale, conducând la demiterea Guvernului.
S-a arãtat cã, în ciuda aspectului ei de armã absolutã, moþiunea de cenzurã nu este prea
eficientã. Astfel, o singurã moþiune a fost adoptatã în Italia de la cel de-al doilea rãzboi
mondial ºi pânã în 1991, cu toate cã media de viaþã a guvernelor italiene era în acea
perioadã de 8 luni. Cu toate acestea, parlamentarii uzeazã destul de des de acest procedeu
de angajare a rãspunderii ministeriale. El dobândeºte mai mult un caracter simbolic. Utilitatea
politicã a apelului la moþiunea de cenzurã constã în legarea strânsã în ochii electoratului a
politicii guvernamentale de majoritatea parlamentarã, eºecul primeia discreditând-o ºi pe
cea de a doua atunci când ea a refuzat repetat sã cenzureze guvernul9.
În concluzie, deºi creatã pentru a asigura stabilitate Guvernului, prin presiunea exercitatã
asupra Parlamentului în sensul de a opta între o crizã guvernamentalã, generatã de demiterea
Guvernului ºi adoptarea fãrã rezerve a proiectului guvernamental, am arãtat cã moþiunea de
cenzurã nu se bucurã de eficienþa practicã pe care Legea fundamentalã o anunþa prin
exigenþa textului constituþional.
Rãmâne, însã, de vãzut, cum s-ar putea atenua acest paradox, prin intermediul altor
mijloace de control parlamentar în mãsurã sã antreneze responsabilitatea ministerialã.
Activitatea Guvernului nu se rezumã, însã numai la aspecte fundamentale precum proiecte
de legi, programe sau declaraþii de politicã generalã.
Analizând rãspunderea politicã a membrilor Guvernului, nu se poate face abstracþie ºi
de sfera altor obligaþii pe care textul constituþional le incumbã acestor guvernanþi. Guvernul
are, astfel, o serie de atribuþii precise, expres prevãzute de art. 111-115 din Constituþie: este
obligat sã prezinte informaþiile ºi documentele cerute de Camera Deputaþilor, de Senat sau
de comisiile parlamentare, prin intermediul preºedinþilor acestora; membrii Guvernului au
acces la lucrãrile Parlamentului; Guvernul ºi fiecare dintre membrii sãi au obligaþia sã rãspundã
la întrebãrile sau la interpelãrile formulate de deputaþi sau de senatori, în condiþiile prevãzute
de regulamentele celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul îºi poate angaja rãspunderea
în faþa Camerei Deputaþilor ºi a Senatului asupra unui program, a unei declaraþii de politicã
generalã sau a unui proiect de lege; Guvernul poate fi abilitat de cãtre Parlament, în baza
unei legi speciale, de a emite ordonanþe în domenii care nu fac obiectul legilor organice;
în situaþii extraordinare poate emite ordonanþe de urgenþã, în mãsura în care reglementarea
acestor situaþii nu poate fi amânatã ºi cu obligaþia de a motiva urgenþa.
Ce se întâmplã când astfel de obligaþii nu sunt îndeplinite? Potrivit art. 114 alin. (1),
„Guvernul îºi poate angaja rãspunderea în faþa Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, în ºedinþã
comunã, asupra unui program, a unei declaraþii de politicã generalã sau a unui proiect de
lege”. Textul constituþional reglementeazã, prin dispoziþiile art. 113, procedura moþiunii de
cenzurã ca modalitate de sancþionare, prin retragerea acordatã Guvernului, în ipoteza în
care, programul, declaraþia de politicã generalã sau proiectul de lege nu sunt respectate.
Finalitatea adoptãrii unei astfel de moþiuni este, aºa cum am arãtat, radicalã, constând în
demiterea Guvernului.
Textul constituþional, prevede, însã ºi mijloace mai puþin energice de tragere la rãspundere
a Guvernului. Este vorba de întrebãri, interpelãri ºi moþiuni simple. Astfel, art. 112 alin. (1),
Guvernul ºi fiecare dintre membrii sãi au obligaþia sã rãspundã la întrebãrile sau la interpelãrile
formulate de deputaþi sau de senatori, în condiþiile prevãzute de regulamentele celor douã
Camere ale Parlamentului. În continuare, potrivit alin. (2), Camera Deputaþilor sau Senatul
9
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poate adopta o moþiune simplã prin care sã-ºi exprime poziþia cu privire la o problemã de
politicã internã sau externã ori, dupã caz, cu privire la o problemã ce a fãcut obiectul unei
interpelãri.
În ceea ce priveºte întrebãrile ºi interpelãrile, ca mijloace de realizare a funcþiei de
control a Parlamentului asupra Guvernului, se impune o definire a acestor noþiuni. Astfel,
întrebarea reprezintã actul prin care un membru al unui parlament cere unui ministru
explicaþii asupra unui subiect determinat, act care este lipsit de sancþiune politicã imediatã,
în timp ce interpelarea presupune o somaþie adresatã unui ministru sau guvernului, prin
intermediul Primului ministru de a explica gestiunea ministerului sau politica generalã a
guvernului, care provoacã o dezbatere generalã în Camerã ºi comportã o sancþiune politicã,
angajând responsabilitatea ministerialã directã10.
Deºi întrebãrile par a fi un instrument mai puþin energic de sancþionare a membrilor
Guvernului, importanþa lor nu trebuie diminuatã. Întrebãrile îndeplinesc atât un rol informativ
cât ºi de control. În noile condiþii de viaþã statalã, în care rolul statului creºte considerabil,
provocând o deplasare a centrului politic principal de la parlament spre Executiv, informarea
devenind esenþialã pentru parlamentari, cãrora li se precizeazã, astfel, politica guvernamentalã,
determinând poziþia lor faþã de Executiv. În acest context, un aspect important îl constituie
publicarea întrebãrilor în Monitorul Oficial ºi mai ales reluarea lor de cãtre presa scrisã sau
audiovizualã, întrebãrile având astfel rolul de informare a electoratului, în faþa cãruia miniºtri
sunt direct rãspunzãtori. Rolul de control al întrebãrilor constã în blamul pe care un rãspuns
necorespunzãtor sau refuzul nejustificat al unui rãspuns poate sã-l atragã asupra ministrului
chestionat. S-a arãtat cã eficienþa rolului de control ar putea fi sporitã prin prevederea unei
proceduri de angajare a rãspunderii ministeriale în caz de lipsã a rãspunsului, prin transformarea întrebãrii în interpelare.
În ceea ce priveºte interpelarea, aceasta se diferenþiazã de simplele întrebãri ºi prin
faptul cã, potrivit textului constituþional, poate conduce la adoptarea unei moþiuni simple,
fiind astfel un procedeu mai energic. Cu toate acestea, procedeul s-a dovedit a fi ineficient,
dat fiind procentajul redus de rãspuns la interpelãri. S-a arãtat cã acest lucru se explicã prin
inflaþia ce caracterizeazã acest procedeu, prin caracterul autosuficient al interpelãrilor parlamentare, formulate mai mult pentru a obþine un rãspuns, dar ºi prin faptul cã în unele
sisteme votul ce poate angaja rãspunderea ministerialã este facultative.
Mijloacele de control parlamentar arãtate mai sus sunt prevãzute ºi în Constituþiile
altor state. Astfel, în Franþa, dreptul parlamentarilor de a solicita informaþii Guvernului prin
intermediul întrebãrilor este prevãzut în cadrul art. 48 alin. (2) din Constituþie, care prevede
cã cel puþin o ºedinþã pe sãptãmânã este rezervatã cu prioritate întrebãrilor membrilor
Parlamentului ºi rãspunsurilor venite din partea Guvernului. De asemenea, dispoziþiile
Regulamentului Senatului ºi cel al Adunãrii Naþionale prevãd, în amãnunt, procedura de
desfãºurare a întrebãrilor, precum ºi diverse categorii ale acestora (întrebãri scrise, întrebãri
de actualitate adresate Guvernului, întrebãri orale ºi întrebãri orale cu dezbatere).
Dispoziþiile art. 159 din Constituþia Portugaliei prevãd cã deputaþii au dreptul sã interpeleze
Guvernul asupra oricãrui act al sãu sau al administraþiei publice ºi sã obþinã rãspunsuri în
intervalul unor termene rezonabile, cu excepþia secretelor de stat.
În Marea Britanie, una dintre puþinele þãri ce nu au o Constituþie scrisã, unul dintre cele
mai vechi drepturi ale membrilor Parlamentului este reprezentat de adresarea de întrebãri
Guvernului.
Posibilitatea de a adresa Guvernului întrebãri ºi interpelãri este prevãzutã ºi practicatã
în numeroase alte state cum ar fi Germania, Australia, Belgia, Danemarca, Grecia, Turcia,
10

Ibidem, D.C. Dãniºor, p. 461 ºi urm.
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Moldova, Finlanda, India, Japonia, Suedia etc. În anumite state, pentru a preveni un prea
mare numãr de interpelãri care ar putea duce astfel la blocarea activitãþii Parlamentului prin
perioadele de timp prea mari alocate unor astfel de discuþii, s-au prevãzut anumite limitãri
ale exercitãrii dreptului la interpelare. Astfel, în Turcia se prevede cã aspectele care urmeazã
sã facã obiectul unei interpelãri a Guvernului se supun anterior unei dezbateri în Parlament,
în Finlanda se prevede un numãr minim de parlamentari care trebuie sã susþinã interpelarea,
iar în Suedia, pentru preîntâmpinarea dezbaterilor parlamentare care au loc cu prilejul unei
interpelãri, Guvernul transmite Parlamentului un rãspuns scris11.
Am arãtat cã, textul constituþional reglementeazã, prin dispoziþiile art. 112 alin. (2),
posibilitatea adoptãrii, de cãtre Camera Deputaþilor sau Senat, a unei moþiuni simple prin
care sã-ºi exprime poziþia cu privire la o problemã de politicã internã sau externã ori, dupã
caz, cu privire la o problemã ce a fãcut obiectul unei interpelãri. Aºadar, pânã la adoptarea
moþiunii de cenzurã, Guvernul poate fi atenþionat prin întrebãri, interpelãri ºi, în cele din
urmã, prin adoptarea unei moþiuni simple, cu scopul, se pare, de a se evita sancþiunea
politicã radicalã constând în demiterea Guvernului printr-o moþiune de cenzurã. Problema
intervine analizând conþinutul moþiunii simple, atâta timp cât textul constituþional îi conferã
o largheþe derutantã.
Astfel, potrivit art. 164 din Regulamentul Camerei Deputaþilor, „în cazul în care o
moþiune simplã este aprobatã, hotãrârea Camerei se va trimite Guvernului, care va þine cont
de poziþia exprimatã în cuprinsul respectivei moþiuni”. Acest instrument de realizare a
controlului parlamentar a fãcut obiectul sesizãrii Curþii Constituþionale, în contextul demiterii,
prin moþiune simplã, a ministrului Justiþiei, Monica Macovei. Curtea s-a exprimat, în considerentele deciziei12, în sensul cã, prin moþiunea simplã s-a pus la dispoziþia parlamentarilor
un instrument mai eficient de realizare a funcþiei de control a Parlamentului asupra Guvernului,
dar adoptarea unei moþiuni simple nu are ca efect juridic direct revocarea unui membru al
acestuia. Moþiunea simplã are, însã, efecte în plan politic, marcând o victorie a forþelor
politice care au iniþiat-o ºi susþinut-o, cu un ecou corespunzãtor în opinia publicã. Aºadar,
lipsa unui asemenea efect juridic al moþiunii simple nu atrage consecinþa anihilãrii efectelor
sale politice, deoarece, în situaþia în care executivul ignorã moþiunea simplã, cele douã
Camere ale Parlamentului au posibilitatea sã recurgã, dacã se impune, la moþiunea de
cenzurã.
Aºadar, potrivit Curþii Constituþionale, moþiunea simplã poate fi consideratã un procedeu
prin care se poate evita, sau cel puþin amâna, moþiunea de cenzurã. Evident cã, o datã ce
acest instrument nu obþine efectul scontat, pot fi demarate procedurile de adoptare a moþiunii
de cenzurã.
Însã, prin decizia amintitã, Curtea nu lãmureºte conþinutul moþiunii simple, rezumându-se
în a constata cã prevederile art. 157 alin. (2) sunt constituþionale în mãsura în care adoptarea
unei moþiuni simple de cãtre Senat nu îl obligã pe prim-ministru sã propunã revocarea unui
membru al Guvernului a cãrui activitate a fãcut obiectul moþiunii. Fãrã a intra în analiza
11

I. Deleanu, Instituþii ºi proceduri constituþionale, p. 203, în M. Constantinescu, I. Deleanu,
A. Iorgovan, I. Muraru, F. Vasilescu, I. Vida, p 252 ºi urm. în I. Muraru, E.S. Tãnãsescu, Constituþia
României - Comentariu pe articole”, Ed. C.H. Beck, Bucureºti 2008, p. 20;
12
Decizia nr. 148 din 21 februarie 2007 – M. Of nr. 162 din 7 martie 2007, în RDP nr. 2/2007,
prof. univ. dr. D.C. Dãniºor, asist. univ. dr. Sonia Drãghici, Demiterea miniºtrilor prin moþiune simplã.
Controlul constituþionalitãþii regulamentelor Parlamentului. Conflict de naturã constituþionalã între
autoritãþile publice. Sesizarea Curþii Constituþionale. Decizii interpretative. Efectele deciziei Curþii
Constituþionale, p. 105.
13
Ibidem, p. 122
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caracterului interpretativ al deciziei sau al conflictului juridic de natura constituþionalã care
derivã din constatãrile Curþii, doctrina13 relevã un aspect evident: decizia nu schimbã cu
nimic datele problemei, atâta timp cât nu se impune Senatului nici reexaminarea Regulamentului, nici menþinerea ministrului, nici imposibilitatea de a mai adopta noi moþiuni
simple cãrora sã pretindã a le da acelaºi efect ca celei adoptate în 13 februarie 2007.
Efectele unei moþiuni simple nu constau în înlãturarea Guvernului sau a ministrului
responsabil de domeniul care a fãcut obiectul moþiunii simple, fiind obligatoriu doar ca
Guvernul sã þinã seama de poziþia exprimatã în cuprinsul respectivei moþiuni ºi sã îndrepte
aspectele semnalate ca fiind necorespunzãtoare, prin punerea în executare a mãsurilor
propuse, marcând astfel „o victorie a forþelor politice care au iniþiat-o ºi susþinut-o”14.
În concluzie, apreciez cã se impune o reglementare mai detaliatã a acestor modalitãþi
mai puþin energice de exercitare a controlului parlamentar, în vederea eficientizãrii acestora,
evitându-se astfel presiunea exercitatã asupra Legislativului prin unica posibilitate de a opta
fie pentru demiterea Guvernului, fie pentru adoptarea proiectului guvernamental, pãstrându-se,
pe cale de consecinþã, o stabilitate guvernamentalã.

14

M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, E.S. Tãnãsescu, Constituþia României revizuitã –
comentarii ºi explicaþii, p. 207 în I. Muraru, E.S. Tãnãsescu, Constituþia României-Comentariu pe
articole, Ed. C.H. Beck, Bucureºti, 2008, p. 1056.
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PRACTICÃ JUDICIARÃ
Urmãrirea penalã
– Garanþii speciale impuse de practica CEDO
în cursul urmãririi penale –
Av. drd. Alexandra FLORESCU

Abstract
Our Code of Criminal Procedure does not expressly provide principles on
which the prosecution takes place. This mission rests with literature. In this respect
there is a unity of views, some authors use the concept of principles and others
the concept of prosecution criminal traits or characters.
The article shows the issue of the criminal prosecution bodies’ decision on
the documents or procedural measures taken while conducting the criminal
prosecution.
Keywords
fundamental principles, criminal trial, human rights, criminal prosecution
bodies, European Convention on Human Rights

Într-o primã opinie s-a afirmat cã urmãrirea penalã trebuie sã se desfãºoare în secret,
în sprijinul acestei idei au fost aduse câteva argumente care se referã la crearea unui cadru
propice aflãrii adevãrului în cauzele penale, astfel prin aplicarea unei proceduri secrete se
evitau acele situaþii care ar fi dus la îndepãrtarea organelor judiciare de la realitatea obiectivã
a faptelor. Într-o altã opinie, urmãrirea penalã nu era consideratã secretã, ci doar nepublicã,
apreciindu-se cã nu poate fi consideratã ca secretã o activitate la efectuarea cãreia participã
în afarã de organele judiciare ºi unele persoane neoficiale: martori, interpreþi, experþi,
apãrãtori.
Codul nostru de procedurã penalã nu prevede, în mod expres, principiile în baza
cãrora se desfãºoarã urmãrirea penalã, revenind aceastã misiune literaturii de specialitate. În
aceastã privinþã nu existã o unitate de vederi, unii autori folosind conceptul de principii ale
urmãririi penale, iar alþii pe cel de trãsãturi sau caractere ale urmãririi penale1.
Principiile fundamentale ale procesului penal sunt acele reguli cu caracter general care
acþioneazã asupra tuturor instituþiilor procesual penale ºi în toate fazele de desfãºurare a
procesului. Ca urmare, ºi în faza de urmãrire se aplicã principiile: legalitatea ºi oficialitatea
procesului, aflarea adevãrului, rolul activ, folosirea limbii oficiale, respectarea demnitãþii
1

V. Pavaleanu, Drept procesual penal, ed. a-III-a, Ed Lumina Lex –Bucuresti,2007, p. 27.
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persoanei, garantarea siguranþei ºi libertãþii persoanei, prezumþia de nevinovãþie, garantarea
dreptului la apãrare, inviolabilitatea domiciliului ºi a secretului corespondenþei ºi al
convorbirilor telefonice. Aceste principii fundamentale acþioneazã, însã, în modalitãþi diferite
în cursul urmãririi penale faþã de modul cum acþioneazã în cursul judecãþii ºi al executãrii
hotãrârii penale definitive; deosebirea decurge, în primul rând, datoritã condiþiilor în care
se efectueazã urmãrirea penalã, de a se lãmuri ceea ce la început este neclar, de a se face
ample investigaþii ºi strângere de probe într-o luptã continuã cu încercãrile infractorilor de
a se sustrage de la rãspunderea penalã; în al doilea rând, deosebirea decurge ºi din modul
în care sunt organizate ºi funcþioneazã organele de urmãrire penalã, care îºi desfãºoarã
activitatea operativ, fãrã ºedinþe dinainte pregãtite, în care se cere prezenþa pãrþilor ºi participarea lor activã la efectuarea actelor procesuale ºi procedurale.
Dimpotrivã, garanþiile stabilite de lege pentru respectarea demnitãþii umane, pentru
inviolabilitatea ºi siguranþa persoanei, pentru inviolabilitatea domiciliului ºi a secretului
corespondenþei au avut în vedere în special faza urmãririi penale, practica evidenþiind
încãlcãri de lege sub aceste aspecte datoritã contactului izolat ºi nepublic pe care-l are
persoana care efectueazã cercetarea penalã cu învinuitul sau inculpatul.
Instanþa europeanã referindu-se la activitatea de urmãrire penalã, în cauzele privitoare
la România a impus mai multe exigenþe: „a) autoritãþile trebuie sã dea dovadã de mai multã
diligenþã în desfãºurarea cercetãrilor; ancheta trebuie sã fie obiectivã ºi efectivã, de naturã
sã conducã la identificarea ºi sancþionarea celor vinovaþi; b) o anchetã aprofundatã în cazul
reclamaþiilor privind faptele comise de agenþi ai statului. Aceasta presupune nu numai lipsa
oricãrui raport ierarhic sau instituþional între persoanele care conduc cercetãrile ºi cele
implicate în evenimente, dar ºi o independenþã concretã a celor ce efectueazã ancheta; c)
în ceea ce priveºte competenþa organelor judiciare de a soluþiona cauze referitoare la
infracþiuni sãvârºite de civili, Curtea Europeanã a statuat cã aceasta presupune existenþa unor
motive imperioase care sã justifice o asemenea situaþie; existenþa acestor motive trebuie
demonstrate în concret pentru fiecare caz ºi trebuie sã se sprijine pe o procedurã legalã,
clarã ºi previzibilã; d) CEDO este competentã sã se pronunþe asupra respectãrii dispoziþiilor
relative la durata procedurilor de la data de 24 iunie 1994, când România a ratificat Convenþia.
Aprecierea caracterului rezonabil al duratei procedurilor trebuie fãcutã în fiecare cauzã în
parte în funcþie de criteriile consacrate de jurisprudenþa sa, þinând cont în special de complexitatea cauzei, comportamentul pãrþilor ºi cel al autoritãþilor judiciare, precum ºi de
importanþa cazului”2.

I. Dreptul de a cunoaºte integral dosarul cauzei pe parcursul urmãririi
penale
În România, în cursul urmãririi penale învinuitul sau inculpatul are dreptul de a cunoaºte,
în cel mai scurt timp, învinuirea ce i se aduce, dreptul de a i se prezenta toate probele
administrate care susþin învinuirea, de a combate învinuirea ºi de a asista la desfãºurarea
urmãririi penale. În cursul procesului penal, învinuitul sau inculpatul are dreptul sã solicite
audierea martorilor acuzãrii, sã adreseze întrebãri acestora sau sã obþinã citirea declaraþiilor.
Acest drept oferã acuzatului posibilitatea de a contesta o mãrturie în defavoarea sa, de a
solicita audierea unor martori în apãrare în aceleaºi condiþii în care sunt audiaþi3.
2

A. Þuculeanu, Câteva aspecte teoretice ºi de practicã judiciarã referitoare la urmãrirea penalã
efectuatã de procuror, în Dreptul, nr. 5/2009, pp. 239-240.
3 I. Muraru, E.S. Tanasescu, Constituþia României - comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureºti,
2008, pp. 230-231.
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Deºi Constituþia prevede în art. 24 dreptul la apãrare fãrã a-l defini, codul de procedurã
penalã nu menþioneazã expres dreptul acuzatului de a cunoaºte dosarul cauzei fie direct fie
prin intermediul avocatului. Aceste lacune permit ca în practicã, în cursul urmãririi penale,
accesul la dosar sã fie restrâns, uneori chiar interzis de cãtre organul de urmãrire penalã, sub
pretextul aºa-zisului caracter secret al urmãririi penale4.
Cu toate cã nici în textul Convenþiei Europene a Drepturilor Omului nu este prevãzut
expres dreptul acuzatului de a lua cunoºtinþã de dosarul cauzei, el decurge în principal din
dreptul general la un proces echitabil apãrat de art. 6 par. 1, mai exact din principiul
egalitãþii armelor, ce constituie un corolar al echitãþii procedurii.
Lacunele din legislaþie sunt dublate de o practicã fondatã pe caracterul secret al urmãririi
penale, lacune care nu ar putea fi compensate decât printr-o jurisprudenþã bogatã.
Potrivit art. 6 parag. 3 din Convenþia europeanã a drepturilor omului acuzatul are
dreptul sã dispunã de timpul ºi înlesnirile necesare pregãtirii apãrãrii. Instanþa europeanã a
apreciat cã înlesnirile care trebuie asigurate privesc posibilitatea de a avea cunoºtinþa, în
timp util, de rezultatul investigaþiilor pe parcursul întregii proceduri impuse de soluþionarea
cauzei. Acest drept poate cunoaºte, însã, limitãri în anumite condiþii acuzatului nefiindu-i
permis un acces nelimitat la dosar.
Pânã la modificarea survenitã prin Legea nr. 356/2006, articolul 172 alin. (1) C. pr. pen.
prevedea dreptul avocatului de a asista la efectuarea oricãrui act de urmãrire penalã. Prin
aceastã lege, dreptul respectiv al avocatului a fost limitat doar la actele care implicã audierea
clientului sãu. Aceastã restrângere drasticã a sferei actelor de urmãrire penalã la care poate
asista avocatul limiteazã foarte mult posibilitatea realizãrii unei apãrãri efective.
O apãrare eficace presupune cu necesitate posibilitatea acuzatului, pe de o parte de a
lua cunoºtinþã, direct sau prin intermediul avocatului sãu, de întreg dosarul cauzei, pe de
altã parte, de a discuta cu avocatul în mod confidenþial, fãrã intervenþia organului de
urmãrire penalã, ori de câte ori este necesar5.

II. Drepturile învinuitului sau inculpatului pe parcursul urmãririi
penale potrivit jurisprudenþei CEDO
Reglementarea drepturilor învinuitului sau inculpatului pe parcursul desfãºurãrii urmãririi
penale a fost influenþatã în mod deosebit de conþinutul prevederilor art. 6 parag. 3 din
Convenþia europeanã a drepturilor omului precum ºi de practica Curþii europene, potrivit
cãreia, acuzatul are dreptul sã se apere el însuºi sau sã fie asistat de un apãrãtor ales, iar
dacã nu dispune de mijloace necesare pentru a plãti un apãrãtor, sã poatã fi asistat gratuit
de un apãrãtor din oficiu atunci când interesele statului o cer6.
De altfel, Curtea a arãtat cã simpla avizare a unei persoane de urmãrire penalã declanºatã
împotriva sa constituie un act juridic de o asemenea importanþã, încât el trebuie sã
îndeplineascã condiþii de fond ºi de formã de naturã a garanta exerciþiul efectiv al drepturilor
procesuale recunoscute acestei persoane, altfel cum rezultã din dispoziþiile art. 6 din Convenþie
„o înºtiinþare vagã ºi neoficialã nu pare a fi consideratã ca putând înlocui un act procesual
cu efecte specific”7.
4

S. Raduletu, Libertãþi fundamentale, Ed. Didacticã ºi Pedagogicã R.A., Bucureºti 2008, p. 190.
Idem.
6 I. Muraru, E.S. Tanasescu, Constituþia României - comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck,
Bucuresti, 2008, pp. 230-231.
7 C. Bârsan, Convenþia europeanã a drepturilor omului, - comentariu pe articole -,vol. I, Drepturi
ºi libertãþi, Ed. C.H. Beck, 2005 p. 516.
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„Printr-o interpretare ce þine seama de obiectul ºi scopul art. 6, instanþa europeanã a
extins domeniul de aplicaþie a garanþiilor speciale ale unui proces echitabil, mai ales cele
referitoare la asigurarea dreptului la apãrare ºi la faza anterioarã a procesului propriu-zis,
admiþând cã aceste garanþii se aplicã ºi fazei de urmãrire penalã”8.
În acest sens se poate observa cã instanþa europeanã, pe lângã dreptul acuzatului de a
pãstra tãcerea, de a fi informat asupra acuzaþiilor ºi dreptul la asistenþa juridicã consacrate
de legea internã ºi jurisprudenþa naþionalã a consacrat ºi alte drepturi,9 respectiv dreptul
persoanei acuzate de a beneficia de prezumþia de nevinovãþie înainte, chiar de declanºarea
anchetei. Potrivit interpretãrii Curþii de la Strasbourg, aceasta a decis cã atât autoritãþile
judiciare, cât ºi reprezentanþii altor autoritãþi publice trebuie sã se abþinã sã facã declaraþii
publice cu privire la vinovãþia unei persoane înainte ca aceasta sã fie judecatã definitiv. Tot
instanþa europeanã a statuat obligaþia comunicãrii între pãrþi a tuturor probelor dosarului,
care sunt determinante pentru stabilirea vinovãþiei ºi asigurarea facilitãþilor necesare discutãrii
acestor probe pentru a le putea combate. De asemenea, în ceea ce priveºte desfãºurarea
cu celeritate a procedurilor judiciare pe parcursul urmãririi penale Curtea europeanã a
statuat, în permanenþã, necesitatea soluþionãrii procedurilor într-un termen rezonabil.

III. Dreptul la informaþie ºi dreptul la apãrare
Art. 31 din Constituþia României dã expresie juridicã unui conþinut complex ºi dinamic,
garantând accesul persoanei la orice informaþie de interes public. „Dreptul la informaþie este
un drept receptat de Constituþia României din instrumentele juridice internaþionale în acest
domeniu. Acest drept priveºte, însã numai informaþiile de interes public”10.
Potrivit dispoziþiilor art. 31 din Constituþia României „dreptul persoanei de a avea acces
la orice informaþie de interes public nu poate fi îngrãdit. Autoritãþile publice, potrivit
competenþelor ce le revin, sunt obligate sã asigure informarea corectã a cetãþenilor asupra
treburilor publice ºi asupra problemelor de interes personal”. În dezvoltarea acestor dispoziþii
constituþionale a fost adoptatã legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaþia de
interes public menitã sã contribuie la crearea unui mediu transparent, în ceea ce priveºte
activitatea desfãºuratã de autoritãþile ºi instituþiile publice, precum ºi la întãrirea încrederii
cetãþenilor în aceste autoritãþi punându-li-se la dispoziþie toate datele necesare.
În art. 1 legea nr. 544/2001 consacrã, în mod expres, accesul liber ºi neîngrãdit al
persoanei la orice informaþie de interes public, principiu fundamental al unei relaþii solide
între stat pe de o parte – reprezentat pe acest segment de autoritãþile ºi instituþiile publice
- ºi cetãþean pe de altã parte. În art. 2 din legea nr. 544/2004 este definitã noþiunea de
informaþie de interes public ca fiind orice informaþie care priveºte activitãþile sau care rezultã
din activitãþile unei autoritãþi sau instituþii de interes public, iar în art. 2 lit. c) este cuprinsã
definiþia noþiunii de informaþie cu privire la datele personale, prin care se înþelege orice
informaþie privind o persoanã identificatã sau identificabilã11.
8

C. Bârsan, Convenþia europeanã a drepturilor omului, Comentariu pe articole, vol. I, Drepturi
ºi libertãþi, Ed. C.H. Beck, Bucureºti, 2005.
9 A. Þuculeanu, Câteva aspecte teoretice ºi de practicã judiciarã referitoare la urmãrirea penalã
efectuatã de procuror, în Dreptul, nr. 5/2009, p. 239.
10 I. Muraru, E.S.Tanasescu, Constituþia României -comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck,Bucureºti,
2008, pp. 299-300.
11 Dreptul nr. 7/2005 - Aplicabilitatea dispoziþiilor prevãzute în legea nr. 544/2004 în cazul actelor
de urmãrire penalã, p. 169.
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În acest context, o situaþie delicatã este cea a actelor efectuate în cursul urmãririi
penale, acte ce reprezintã informaþii de interes public, deoarece rezultã din activitatea unei
autoritãþi publice. Problema care se ridicã este dacã aceste informaþii pot fi dezvãluite
oricãrei persoane, în orice condiþii sau se impune o limitare care sã nu fie abuzivã ºi sã
respecte prevederile art. 53 din Constituþia României. Art. 53 din Constituþia României
stabileºte dreptul statului de a restrânge exerciþiul unor drepturi sau libertãþi12.
Pentru a se ajunge la o soluþie corectã atunci când vine vorba despre accesul la informaþiile
cuprinse în actele efectuate în cursul urmãririi penale se impune o interpretare mai restrictivã
a noþiunii de „informaþie de interes public”, în sensul cã ar trebui avut în vedere interesul
prioritar al soluþionãrii cauzei cu respectarea drepturilor tuturor celor implicaþi.
Una din cele mai importante componente ale dreptului la apãrare, la care chiar Constituþia
României se referã, este asistenþa juridicã [art. 24, alin. (2), Constituþia României].
În conformitate cu reglementãrile constituþionale pãrþile au dreptul sã fie asistate de un
avocat în tot cursul procesului. Pentru învinuit sau inculpat în anumite situaþii, asistenþa
juridicã este obligatorie13. Când asistenþa juridicã este obligatorie, organul de urmãrire penalã
va asigura prezenþa apãrãtorului la interogarea inculpatului. În cazul în care apãrãtorul
învinuitului sau inculpatului este prezent la efectuarea unui act de urmãrire penalã, se face
menþiune despre aceasta, iar actul este semnat ºi de apãrãtor.
Dreptul la apãrare, ca drept fundamental al cetãþeanului, nu se rezumã, însã, numai la
asistenþa juridicã. Cu toate cã în accepþiunea sa restrânsã dreptul la apãrare se manifestã prin
posibilitatea pe care o au pãrþile de a fi asistate de un apãrãtor ales sau numit din oficiu,
dreptul la apãrare are un conþinut mai larg, asistenþa juridicã fiind doar o formã prin care
se manifestã dreptul la apãrare. Exercitarea deplinã a dreptului la apãrare, în oricare dintre
formele sale de manifestare, implicã în primul rând cunoaºterea acestuia. În acest sens,
obligaþia organelor judiciare de a-l încunoºtiinþa pe învinuit sau inculpat, înainte de a i se
lua prima declaraþie despre dreptul de a fi asistat, consemnându-se aceasta într-un
proces-verbal de ascultare constituie o garanþie realã a dreptului la apãrare.
Regula enunþatã de articolul 6 alineatul (3) litera b) al Convenþiei Europene a Drepturilor
Omului, apare ca esenþialã într-un stat de drept ºi impune ca inculpatul sã aibã posibilitatea
de a dispune de un anumit termen pentru pregãtirea apãrãrii sale, dar, în aceeaºi mãsurã,
ºi de mijloace materiale ºi juridice pentru a contesta acuzaþiile. Ea vizeazã reabilitarea
dezechilibrului dintre inculpat ºi participanþii care exercitã funcþia de acuzare, dispunând de
mijloace de investigaþie ºi coerciþie considerabile.
Aplicabilitatea acestui drept, în faza de urmãrire penalã, este susþinutã de argumente
potrivit cãrora, în aceastã fazã se fixeazã cadrul în care va fi examinatã infracþiunea care
constituie obiectul cauzei sau se administreazã de cãtre organele de urmãrire penalã probele
care vor sta la baza pronunþãrii de cãtre judecãtor a soluþiei de condamnare14.
Curtea europeanã pledeazã în favoarea unei aprecieri in concreto a condiþiilor în care
inculpatul poate sã-ºi pregãteascã o apãrare eficientã. Este avutã în vedere libera posibilitate
a inculpatului, de a i se comunica ºi a consulta dosarul cauzei penale, în toate fazele
procesuale. Facilitãþile necesare pregãtirii apãrãrii implicã, în primul rând, dreptul de acces
la dosar, deºi acest drept nu este prevãzut expres de Convenþie.
12

D.C. Dãniºor, Reglementarea constituþionalã a restrângerii unor drepturi sau a unor libertãþi,
Noua Revistã a Drepturilor omului, nr. 2/2008.
13 A. Þuculeanu, Principiile urmãririi penale în lumina prevederilor Constituþiei României, în
Dreptul nr. 3/1995, p. 75.
14 J. Velu, E. Russen, La Convention Européenne des Droits de l’Homme, Ed. Brylant, Bruxelles,
1990, p. 487.
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Potrivit cauzei Jesper contra Belgiei din 14 decembrie 1981, se asigurã astfel inculpatului
posibilitatea de a dispune de toate elementele pertinente pentru a servi la disculparea sa sau
pentru a obþine o atenuare a pedepsei sale, elemente care au fost obþinute de organele de
urmãrire penalã. Prin urmare, este recunoscutã o limitare a ariei actelor pe care le poate
cunoaºte inculpatul doar la cele care concureazã sau pot concura la pregãtirea apãrãrii –
hotãrârea Padin Gestoso.
Dreptul de acces la dosar cunoaºte douã modalitãþi: fie personal, de cãtre inculpat, fie
prin intermediar, adicã prin avocat. Aplicarea acestor modalitãþi în prima faza procesualã a
suscitat discuþii intense în cadrul instanþei de la Strasbourg, la fel ca ºi în România.
Dat fiind caracterul secret al urmãririi penale, s-a apreciat cã dreptul de acces la dosar
trebuie sã cunoascã restricþionãri în aceastã fazã. Acestea, însã, se dovedesc a fi netemeinice,
dacã avem în vedere cã premiza dreptului în discuþie este principiul egalitãþii armelor. În
consecinþã, nu ar trebui sã fie obstrucþionat dreptul de acces. Totuºi, instanþa europeanã
admite eventualele atingeri ale acestui drept, justificându-le prin invocarea unor motive de
siguranþã publicã.
Pornindu-se de la premiza ca articolul 6 alineatul (3) este considerat un tot unitar ºi
drepturile care sunt enunþate nu sunt alternative, se apreciazã cã dreptul de a cunoaºte
învinuirea nu exclude dreptul de a se apãra singur. Raportând aceastã unitate la accesul la
dosar, putem conchide cã inculpatul poate exercita personal acest din urmã drept.
Într-o primã fazã, Curtea europeanã a apreciat, în cadrul hotãrârii Kremzow contra
Austriei din 21 septembrie 1993, cã nu este incompatibilã Convenþiei rezervarea accesului
la dosar doar avocatului, tocmai pentru a pãstra secretul urmãririi. Câþiva ani mai târziu, în
hotãrârea Foucher contra Franþei din 18 martie 1997, a susþinut cã din moment ce inculpatul
se apãrã singur, tot el trebuie sã aibã acces la dosar.
În concepþia noului Cod de procedurã penalã pãrþilor, subiecþilor procesuali principali,
precum ºi avocatului le este garantatã posibilitatea de a-ºi organiza apãrarea într-un cadru
adecvat asigurându-se cã dispun de timpul ºi înlesnirile necesare pregãtirii apãrãrii. Astfel vor
putea beneficia de dreptul de a solicita consultarea dosarului pe tot parcursul procesului
penal, ce implicã dreptul de a studia actele dosarului, dreptul de a nota date ºi informaþii
din dosar fiind respectat astfel principiul egalitãþii armelor în procesul penal15.
De asemenea, Proiectul noului cod de procedurã penalã prevede obligaþia organelor
judiciare de a desfãºura urmãrirea penalã ºi judecata într-un termen rezonabil, cu respectarea
garanþiilor procesuale ºi a drepturilor pãrþilor ºi ale subiecþilor procesuali. În acest fel se
urmãreºte respectarea garanþiilor prevãzute de Convenþia europeanã în art. 6 în vederea
evitãrii prelungirii pe o perioadã prea mare de timp a incertitudinii cu privire la soarta
suspectului sau inculpatului.

15

M. Udroiu, Principiile fundamentale ale procedurii penale în Proiectul noului Cod de procedurã
penalã, în Caiete de Drept Penal nr. 2/2009, p. 75.
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Bilete la ordin garanþie aferentã unui contract de împrumut.
Lipsa consimþãmântului avaliºtilor la încheierea contractului
de credit. Efecte asupra contractului de împrumut
ºi asupra garanþiilor
Bogdan ÞENE
Avocat Baroul Dolj

Reclamanþii D.M. ºi D.C. au chemat în judecatã pe pârâtele Banca ºi X S.R.L.
prin administrator judiciar, solicitând constatarea nulitãþii absolute a contractului de credit
nr. 1/23.10.2007 ºi a contractului de fidejusiune nr. 2/23.10.2007, precum ºi repunerea
pãrþilor în situaþia anterioarã prin obligarea pârâtei Banca la restituirea sumelor achitate,
actualizate cu indicele de inflaþie, sume ce au fost reþinute de acestea prin executarea silitã
a contractului de credit.
Prin contractul de credit nr. 1/2007, pârâta Banca a acordat pârâtei X S.R.L. un credit
în valoare de 75.000 lei, contract care purta semnãtura de asociat a lui P.L. ºi de administrator
asociat a reclamantei D.M.
Au arãtat reclamanþii cã, deºi prin contractul de fidejusiune nr. 2/2007 – accesoriu
contractului de credit – ar fi garantat obligaþiile de platã ale societãþii care a contractat
creditul, totuºi semnãturile olografe existente nu le aparþin, contractele fiind lovite de nulitatea
absolutã pentru lipsa consimþãmântului. În acest sens, o dovadã o constituie ºi faptul cã la
data semnãrii contractelor, D.M. nu mai avea calitatea de asociat administrator al societãþii
X S.R.L., deoarece ºi-a cesionat pãrþile sociale cãtre P.L.
Instanþa a administrat proba cu înscrisuri, testimonialã, interogatoriu ºi expertizã
grafoscopicã.
Instanþa constatã cã a fost asumat contractul de credit de cãtre P.L., din partea societãþii
creditate, fiind lipsit de relevanþã faptul cã semnãtura reclamantei D.M. existentã pe contract
de fapt nu aparþinea acesteia. Aceastã semnãturã a asociatei P.L. conferã efecte juridice
depline acestui act. Prin urmare, fiind îndeplinite toate condiþiile pentru încheierea valabilã
a contractului, s-a respins capãtul de cerere privind constatarea nulitãþii absolute.
Din concluziile raportului de analizã grafoscopicã, a rezultat cu certitudine faptul cã
semnãturile de pe contractul de fidejusiune nr. 2/2007, nu au fost executate de reclamanþi.
Judecãtoria Craiova a considerat cã s-a fãcut dovada lipsei de consimþãmânt valabil
exprimat ºi, prin sentinþa nr. 15908/2010, a constatat nulitatea absolutã a contractului de
fidejusiune nr. 2/2007.
Cu toate acestea, instanþa a respins capãtul de cerere privind constatarea nulitãþii
contractului de credit nr. 1/2007 ºi cel privitor la restituirea cãtre reclamanþi a sumelor
achitate. Pentru a se pronunþa astfel, instanþa a constatat cã executarea silitã împotriva
acestora s-a efectuat atât în temeiul contractului, cât ºi al unor bilete la ordin emise de
societatea pârâtã ºi avalizate în nume personal de reclamanþi, ca ºi garanþie, conform
contractului de credit.
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S-a considerat cã prin avalizare, s-a nãscut o obligaþie cambialã autonomã, avalistul
devenind un garant al plãþii biletului la ordin ºi nu un fidejusor al debitorului cambial, astfel
încât obligaþia de platã asumatã prin avalizarea biletului la ordin este valabilã.
Împotriva sentinþei, reclamanþii au declarat recurs, solicitând admiterea acestuia ºi
modificarea sentinþei în sensul admiterii în totalitate a acþiunii, iar în subsidiar a cererii de
repunere în situaþie anterioarã prin obligarea pârâtelor la restituirea sumelor achitate.
Tribunalul Dolj, prin decizia nr. 118/2012, a respins recursul. Faþã de cererea de constatare
a nulitãþii contractului de credit, instanþa de recurs apreciazã cã lipsa consimþãmântului este
într-adevãr un caz de nulitate absolutã, însã în speþã reclamanþii recurenþi sunt terþi faþã de
contractul de împrumut nr. 1/2007. În aceastã situaþie s-a apreciat cã, potrivit principiului
relativitãþii actelor juridice, un act încheiat între anumite persoane nu avantajeazã, dar nici
nu dezavantajeazã pe cineva.
Instanþa de recurs a argumentat cã, împrejurarea cã reclamanþii recurenþi nu ºi-au exprimat
în mod valabil consimþãmântul, nu poate conduce direct la constatarea nulitãþii absolute a
acestuia în condiþiile în care contractul de credit a fost semnat de persoana care era
reprezentant al societãþii împrumutate. În acest caz, reclamanþii ar fi putut cel mult sã cearã
inopozabilitatea acestui act ºi nu nulitatea sa absolutã.
A fost respinsã ºi susþinerea recurenþilor în sensul cã acest contract de credit produce
efecte ºi faþã de ei în condiþiile în care, în conformitate cu dispoziþiile art. 8 din contract,
trebuiau sã remitã bãncii bilete la ordin în alb avalizate personal. Tribunalul a reþinut cã,
într-adevãr prin art. 8 din contractul de credit este prevãzutã obligaþia de a emite în favoarea
bãncii 2 bilete la ordin în alb la „sumã” ºi „scadenþã”, cu menþiunea „fãrã protest” ºi
avalizate în nume personal de cãtre recurenþii reclamanþi, însã aceastã obligaþie incumbã
împrumutatei X SRL ºi nicidecum recurenþilor.
Instanþa de recurs apreciazã cã inserarea în contractul de credit a clauzei referitoare la
garantarea împrumutului ºi emiterea biletelor la ordin nu înseamnã cã recurenþii erau obligaþi
sã le avalizeze, aceºtia având posibilitatea sã refuze în condiþiile în care nu erau de acord
cu asumarea obligaþiei de garantare.
A fost respinsã apãrarea recurenþilor în sensul cã lipsa consimþãmântului lor la încheierea
contractului de credit atrage în mod obligatoriu ºi nulitatea avalului, deoarece se au în
vedere dispoziþiile art. 35 din Legea 58/1934 potrivit cãrora avalistul este þinut în acelaºi
mod ca acela pentru care a garantat, obligaþia sa fiind valabilã chiar dacã obligaþia pe care
a garantat-o ar fi nulã din orice altã cauzã decât un viciu de formã.
S-a respins ca nefondat ºi motivul de recurs reprezentat de greºita respingere a cererii
de repunere a pãrþilor în situaþia anterioarã, întãrindu-se faptul cã executarea silitã s-a
realizat atât în baza contractului de fidejusiune cât ºi a contractului de credit ºi a biletelor
la ordin, ceea ce conduce la ideea cã dacã s-a constatat nulitatea absolutã a contractului
de fidejusiune, aceasta nu înseamnã automat cã instanþa ar trebui sã admitã ºi cererea de
repunere în situaþia anterioarã.
Pentru toate aceste argumente, instanþa a considerat recursul ca fiind nefondat,
respingându-l în consecinþã.
În opinia noastrã, instanþele au procedat greºit în aprecierea ca valabil a contractului de
credit cu privire la obligaþiile de garanþie asumate de reclamanþii recurenþi precum ºi cu privire
la posibilitatea trecerii la executare silitã împotriva acestora în baza celor douã bilete la ordin
remise în baza contractului de credit, în aplicarea art. 12 alin. (11) din Legea nr. 58/1934 asupra
1

„Dacã o cambie, necompletatã la emitere, a fost completatã fãrã a se þine seamã de înþelegerile
intervenite, neobservarea acestor înþelegeri nu va putea fi opusã, posesorului, afarã numai dacã acesta
a dobândit cambia cu rea credinþã sau dacã a sãvârºit o greºealã gravã în dobândirea ei.”
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cambiei ºi biletului la ordin ºi a pct. 76 din Norma B.N.R. nr. 6/1994 privind comerþul fãcut
de instituþiile de credit cu cambii ºi bilete la ordin2.
Prevederile legale sus-citate vorbesc despre reaua-credinþã a dobânditorului la completarea
cambiei în alb ºi de nerespectarea de cãtre acesta a înþelegerilor stabilite între emitent ºi
beneficiar.
În speþa analizatã putem vorbi chiar despre o lipsã de mandat a bãncii din partea
emitenþilor la completarea celor douã bilete la ordin – care face posesia nelegitimã – precum
ºi de reaua-credinþã a bãncii izvorâtã dintr-o minimã lipsã de diligenþã la momentul încheierii
contractului de credit.
Astfel, din probatoriul din dosar a reieºit cã potrivit hotãrârii adunãrii generale a asociaþilor
SC X SRL ºi a procesului-verbal al ºedinþei adunãrii din 9 octombrie 2007, precum ºi din
certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerþului în data de 11 octombrie 2007,
a rezultat cã anterior semnãrii celor douã contracte, reclamanta D.M. a pierdut orice calitate
în SC X SRL, aceasta cesionând pãrþile sociale cãtre cealaltã asociatã – care a devenit asociat
unic ºi administrator – fiind ºi revocatã din funcþia de administrator.
Rezultã cã la data încheierii Contractului de credit, Banca nu a fãcut minime diligenþe
pentru a verifica dacã reclamanta D.M. mai avea vreo calitate în societatea împrumutatã.
Pe de altã parte, în contractul de credit este inseratã „convenþia de completare a biletelor
la ordin” în baza cãreia reprezentantele SC X SRL împuternicesc Banca sã completeze
biletele la ordin în caz de executare silitã. Cum în speþã s-a constatat prin expertiza
grafoscopicã ºi s-a reþinut de instanþã cã semnãtura olografã de pe contractul de credit nu
aparþine reclamantei D.M., aceasta neexprimându-ºi deci consimþãmântul, rezultã cã Banca
nu avea un mandat valabil pentru completarea biletelor la ordin, fiind de rea-credinþã atât
la dobândirea biletelor la ordin, cât ºi la momentul completãrii acestora.
În acelaºi sens a reþinut ºi Înalta Curtea de Casaþie ºi Justiþie într-o speþã similarã3 cã:
„vicierea consimþãmântului garanþilor ca semnatari ai contractului de împrumut, nu este de
naturã sã conducã la nulitatea împrumutului în ce privesc raporturile dintre creditor ºi
debitorul principal, ci are ca efect nulitatea garanþiilor constituite, obligaþia principalã rãmânând
pe deplin valabilã, dar lipsitã de garanþii”.

2

„Nerespectarea înþelegerilor stabilite în momentul emiterii, cu ocazia completãrii titlului, va
putea fi opusã posesorului care a dobândit cambia cu rea-credinþã sau a sãvârºit o greºealã gravã în
dobândirea ei.”
3 Î.C.C.J., Secþia comercialã, Decizia nr. 3628 din 2 noiembrie 2010.
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Poziþia practicii judecãtoreºti ºi a doctrinei
cu privire la executarea silitã a pãrþilor sociale
Conf. univ. dr. Lucian SÃULEANU
Universitatea din Craiova
Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Administrative

Preliminarii. Interesul în lãmurirea posibilitãþii executãrii silite a pãrþilor sociale nu este
doar teoretic, ci ºi din considerente de ordin practic, fiind tot mai des întâlnite situaþiile de
recuperare a unei creanþe de la debitori persoane fizice care nu au în patrimoniu decât pãrþi
sociale deþinute la o societate comercialã cu rãspundere limitatã.
Aºa dupã cum vom observa în continuare nici practica judiciarã, nici doctrina nu sunt
consecvente sub acest aspect, apreciindu-se în unele opinii plecând de la textul de lege
incident [art. 66 alin. (2) din Legea nr. 31/1990] cã pãrþile sociale nu pot fi sã facã obiectul
executãrii silite sau, dimpotrivã, pot face obiectul executãrii silite putând fi sechestrate ºi
vândute ori pot fi poprite ºi astfel s-ar încasa dividendele ce s-ar distribui.
Pornim de la constatarea unei situaþii paradoxale faþã de scopul avut în vedere la
momentul creãrii societãþilor cu rãspundere limitatã – limitarea rãspunderii asociatului. Astfel,
fãrã doar ºi poate cã interesul în constituirea unei societãþi cu rãspundere limitatã este dat
tocmai de limitele în care asociatul rãspunde pentru obligaþiile asumate de societate,
rãspundere limitatã care a fost determinantã pentru însãºi configurarea acestei forme de
societate.
Demersul doctrinei ºi jurisprudenþei occidentale la sfârºitul secolului XIX ºi începutul
secolului XX a fost evitarea rãspunderii in infinitum, rãspundere reglementatã la noi la acel
moment în Codul civil din 1864 în art. 1718 C. civ. potrivit cãruia „oricine este obligat
personal este þinut de a îndeplini îndatoririle sale cu toate bunurile sale, mobile sau imobile,
prezente ºi viitoare”. În ultimul timp se constatã o schimbare în sensul cã dacã scopul iniþial
îl constituia protejarea persoanelor fizice de eventuale riscuri pe care le presupunea activitatea
comercialã, în ultima perioadã acestea preferã din motive fiscale, al regimului matrimonial
etc., dobândirea tuturor bunurilor, inclusiv a imobilului în care locuiesc de cãtre societatea
comercialã la care sunt asociaþi.
Mult mai evident din perspectiva subiectului analizat este cazul societãþii cu rãspundere
limitatã cu asociat unic, apreciindu-se în doctrinã1 cã personalitatea juridicã a acesteia este
precarã, fiind constituitã doar cu scopul de a limita rãspunderea faþã de creditorii asociatului,
aflându-ne în ipoteza unei societãþi fictive datorate confuziei de patrimonii între societate
ºi asociatul unic, motive pentru care personalitate juridicã a societãþii nu este una realã, ci
fictivã. Deºi nu putem îmbrãþiºa acest punct de vedere, întrucât aceastã societate dobândeºte
personalitate juridicã în condiþiile ºi în baza legii, recunoscându-i-se, printre altele, ca ºi
subiect de drept distinct un patrimoniu propriu, adicã diferit de cel al asociatului, suntem
de acord cã în contextul actual problematica rãspunderii limitate ca ºi marcã, notã distinctivã
1

Gh. Piperea, Natura juridicã a societãþii comerciale unipersonale, în RDC nr. 4/2000, p. 77.
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a societãþii cu rãspundere limitatã în general are o altã conotaþie decât cea existentã ºi doritã
la momentul creãrii acesteia2.
Jurisprudenþã. Un inventar al soluþiilor pronunþate ne aratã cã nu existã un punct de
vedere unitar. Astfel,
- S-a apreciat cã înfiinþarea popririi asupra pãrþilor sociale deþinute de debitor este
inadmisibilã reþinându-se cã dispoziþiile art. 66 din Legea nr. 31/1990 nu lasã loc de
interpretare, fiind clare în legãturã cu obiectul popririi, aceasta putându-se înfiinþa asupra
pãrþilor ce s-ar cuveni asociaþilor prin lichidare ºi nu asupra pãrþilor pe care aceºtia le deþin
în societate (Tribunalul Iaºi, decizia civilã nr. 209 din 21.02.20053)
- Judecãtoria Câmpulung prin sentinþa civilã nr. 461/2008 „respingând cererea de validare
a popririi asupra pãrþilor sociale deþinute de debitor, asociat unic al terþului poprit, a reþinut
cã cererea de validare a popririi asupra pãrþilor sociale este inadmisibilã, întrucât, pe de o
parte, acestea sunt indisolubil legate de persoana debitorului, asociat unic în societate, iar
pe de altã parte, aceleaºi bunuri nu pot fi executate silit prin poprire, neputând fi transferate
decât în anumite condiþii expres prevãzute de legislaþia comercialã ºi de statutul societãþii”.
Sub acest aspect soluþia a fost menþinutã ºi de Tribunalul Argeº (decizia civilã nr 153 din 16
septembrie 2008) ºi Curtea de Apel Piteºti (decizia din 12 februarie 2009). Tribunalul Argeº
a motivat printre altele cã existã bunuri care, deºi alienabile în temeiul convenþiei, nu pot
fi urmãrite silit, ca în speþã, în temeiul voinþei legiuitorului, pãrþile sociale, cât priveºte
urmãrirea silitã fiind supuse reglementãrii speciale prevãzu de de art. 66 din Legea nr. 31/
1990. Totuºi, în speþã cu privire la dividendele stabilite pentru viitor a fost validatã poprirea
în mâinile terþului poprit, societatea comercialã.
- Prin încheierea nr. 10484 din 6 noiembrie 2009 judecãtorul delegat de la O.R.C. de
pe lângã Tribunalul Arad a respins cererea formulatã de petentul B.E.J. pentru indisponibilizarea
ºi predarea pãrþilor sociale ºi beneficiile aferente acestora reþinând cã dispoziþiile art. 66
alin. (2) nu pot fi aplicate în cazul societãþilor cu rãspundere limitatã, odatã ce aportul ce
se constituie este format din pãrþi sociale, iar nu din acþiuni, iar în privinþa popririi dividendelor
a apreciat cã cererea este greºit îndreptatã, ORC neavând calitatea de terþ poprit, aceasta
putându-se înfiinþa doar prin notificarea terþului poprit, respectiv societatea comercialã; de
asemenea a mai constatat cã cererea este fãcutã nu în scopul menþionãrii ei în registrul
comerþului, ci chiar în scopul executãrii silite a contravalorii pãrþilor sociale, fapt ce rezultã
din formulare, anume sã se punã la dispoziþia sa respectivele pãrþi sociale. Curtea de Apel
Timiºoara, Secþia comercialã prin decizia civilã nr. 216 din 15 februarie 2010 a admis
recursul declarat împotriva încheierii judecãtorului delegat în sensul dispunerii înscrierii în
registrul comerþului a menþiunii privind indisponibilizarea pãrþilor sociale deþinute de debitor
în respectivul SRL, apreciind cã interpretarea datã art. 66 alin. (2) în sensul cã se referã
exclusiv la acþiuni este greºitã, întrucât „indiferent de interpretarea restrictivã, aceastã dispoziþie
2

Noile instituþii juridice, fie specifice dreptului societãþilor comerciale, fie ale altor ramuri de
drept contureazã o altã fizionomie a acestei rãspunderi limitate, putând spune într-un joc de cuvinte
cã asistãm la o limitate a rãspunderii limitate a asociaþilor; ne referim aici la atragerea rãspunderii
asociaþilor în baza art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind insolvenþa, a atragerii rãspunderii solidare
a asociaþilor în temeiul art. 27 din Codul de procedurã fiscalã sau a dispoziþiilor art. 202 alin. (2)3
din Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale ce dau posibilitatea atragerii rãspunderii civile
a asociatului care intenþioneazã sã îºi cedeze pãrþile sociale ori a dispoziþiilor art. 2371 alin. (3) ºi (4)
din Legea nr. 31/1990 care stabilesc cã asociatul care, în frauda creditorilor, abuzeazã de caracterul
limitat al rãspunderii sale ºi de personalitatea juridicã distinctã a societãþii rãspunde nelimitat pentru
obligaþiile neachitate ale societãþii dizolvate, respectiv lichidate.
3 http://portal.just.ro/JurisprudentaVizualizare.aspx?id_speta=891&idInstitutie=99
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legalã se încadreazã în Titlul III al Legii nr. 31/1990 – Funcþionarea societãþilor comerciale,
Cap. I – Dispoziþii comune. Ca urmare, art. 65-74 din acest titlu sunt aplicabile tuturor
categoriilor de societãþi ºi nu doar societãþilor de capital”. Restul criticilor nu au fost analizate
de instanþa de recurs nefiind investitã în acest sens prin recursul declarat.
- Cu privire la procesele-verbale ale organelor fiscale prin care se instituie sechestre
asupra pãrþilor sociale pe care un debitor le deþine la o societate comercialã soluþiile diferã;
astfel, Judecãtoria Craiova a respins4 ca nefondatã contestaþia la executare, apreciind, din
interpretarea art. 66 din Legea nr. 31/1990, rezultã cã diferenþa dintre poprire ºi sechestru
ar fi aceea cã „poprirea se poate înfiinþa asupra pãrþilor ce s-ar cuveni asociaþilor prin
lichidare, iar sechestrul asupra acþiunilor (pãrþilor sociale)”. În viziunea instanþei modalitatea
de executare diferã dupã cum societatea este în activitate sau în lichidare acesta constituind
criteriul dupã care va decide creditorul în alegerea formei de executare, iar nu natura
fracþiunilor de capital; dimpotrivã, într-o speþã similarã Tribunalul Dolj prin decizia civilã
nr. 2428 din 20 decembrie 2010 a admis recursul declarat împotriva sentinþei prin care
Judecãtoria Craiova respinsese contestaþia la executare ºi a anulat procesul verbal pentru
sechestru bunuri mobile întocmit de A.F.P. Craiova reþinând cã art. 66 alin. (2) din Legea
nr. 31/1990 trebuie interpretat restrictiv cu aplicare doar la societãþile pe acþiuni,
„neputându-se realiza echivalarea termenilor acþionar/asociat, aceasta întrucât termenul de
asociat este folosit de legea societãþilor comerciale fie generic, cu privire la toate formele de
asociere, pe când termenul de acþionar este folosit doar în cadrul dispoziþiilor referitoare la
societãþile pe acþiuni”.
Doctrinã. Nici punctele de vedere exprimate în literatura juridicã nu oferã o soluþie
satisfãcãtoare asupra problematicii analizate.
Astfel:
- parte a doctrinei susþine interpretarea restrictivã a dispoziþiilor art. 66 alin. (2) în sensul
cã pãrþile sociale nu pot fi urmãrite de creditorii asociaþilor înainte de dizolvarea societãþii5
aducând ca argumente, pe de o parte, faptul cã asociatul este deþinãtorul pãrþilor sociale din
oricare din societãþile comerciale cu excepþia societãþilor pe acþiuni ºi/sau societãþilor în
comanditã pe acþiuni, astfel cã titularii acþiunilor pot fi numiþi asociaþi, dar titularii pãrþilor
sociale al unei societãþi cu rãspundere limitatã nu pot fi numiþi acþionari, iar pe de altã parte
a admite posibilitatea executãrii silite înseamnã a contraveni caracterului intuitu personae al
acestei forme societare, asociatul rãmas fiind obligat sã fie asociat cu terþul adjudecatar; 6
- dimpotrivã, au fost exprimate ºi opinii în sensul cã pãrþile sociale pot face obiectul
executãrii silite, lipsa caracterului negociabil neîmpiedicând executarea lor silitã7, iar art. 66
care face parte din Titlul III – „Funcþionarea societãþilor comerciale” trebuie interpretat ca
având aplicabilitate comunã în ceea ce priveºte funcþionarea oricãrei societãþi comerciale8;
- de asemenea, se reþine în privinþa art. 66 alin. (1), cã acest text reglementeazã douã
ipoteze (respectiv, pe durata funcþionãrii sau dupã dizolvare), în timp ce art. 66 alin. (2)
4

Judecãtoria Craiova, sentinþa civilã nr. 14024 din 20 octombrie 2009 rãmasã irevocabilã prin
respingerea recursului de cãtre Tribunalul Dolj prin decizia nr. 196 din 3 februarie 2009.
5 R.I. Motica, L. Bercea, Drept comercial român, Ed. Lumina Lex, Bucureºti, 2005, p. 201.
6
B. Þene, Consideraþii cu privire la modalitatea de executare silitã asupra pãrþilor sociale deþinute
într-o societate comercialã cu rãspundere limitatã, Iustitia nr. 1/2010 (www.barouldolj.ro), p. 38-40.
7 S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, Tratat de executare silitã, Ed. Lumina Lex, Bucureºti, 2001, p. 377.
8
http://www.juridice.ro/132783/despre-poprire-si-sechestru-executional-in-legatura-cupartile-sociale.html
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reglementeazã, pe de o parte, poprirea asiguratorie care poartã asupra unor pãrþi ce i s-ar
cuveni asociatului debitor în caz de lichidare a societãþii, iar, pe de altã parte sechestrarea
ºi vinderea acþiunilor9;
- alþi autori10 susþin cã art. 66 alin. (2) nu serveºte scopului pentru care a fost instituitã
aducându-se argumente în sensul cã nu mai subzistã motivele pentru care a fost edictatã
aceastã regulã. Se apreciazã cã dacã „aceastã regulã ce blocheazã executarea silitã a pãrþilor
sociale îºi are, oarecum, o justificare intuitivã în cazul societãþilor de persoane sau chiar ºi
în cazul societãþilor cu rãspundere limitatã cu mai mulþi asociaþi”11; cu toate acestea, se
apreciazã de cãtre autorul citat cã aplicarea acestei reguli ºi în cazul societãþii cu asociat unic
transcede scopului pentru care a fost instituitã norma juridicã, întrucât nu mai existã nici un
asociat care trebuie protejat.
Interpretare istoricã. Codul comercial din 1887 conþinea o dispoziþie asemãnãtoare
actualului art. 66 din Legea nr. 31/1990, anume art. 86 conform cãruia:
Creditorii particulari ai asociatului nu pot, în timpul duratei societãþii sã-ºi exercite drepturile
lor decât numai asupra pãrþii din beneficiile cuvenite asociatului dupã bilanþul social; iar dacã
societatea este dizolvatã asupra pãrþii ce i-ar veni în lichidaþiune.
Cu toate acestea îi pot sechestra orice parte ºi în societãþile în comanditã prin acþiuni ºi
anonime pot sechestra ºi chiar vinde pãrþile sau acþiunile debitorului lor.
Se poate observa cã ºi acest text de lege face diferenþa din perspectiva drepturilor
creditorilor asociaþilor între societãþile de persoane ºi societãþilor de capitaluri, astfel cã, deºi
la momentul respectiv nu au fost avute în vedere societãþile cu rãspundere limitatã12, totuºi
putem aprecia cã motivaþia edictãrii lor, precum ºi logica interpretãrii celor douã dispoziþii
este aceeaºi, atât timp cât ºi societãþii cu rãspundere limitatã îi recunoaºtem un puternic
caracter personal. Mai mult, odatã cu reglementarea prin Codul comercial din 1938 a
societãþii cu rãspundere limitatã (art. 163-167) drepturile creditorilor unui asociat au fost
reglementate prin preluarea conþinutului art. 86 din Codul comercial din 1887, ceea ce
dovedeºte stãruinþa legiuitorului de a menþine o diferenþã între cele douã categorii de
societãþi comerciale.
Cu privire la art. 86 din Codul comercial din 1887 profesorul I.L. Georgescu reþine intenþia
legiuitorului de a face distincþie între societãþile cu caracter personal ºi cele de capitaluri
recunoscând creditorilor personali ai asociatului doar dreptul „..sã sechestreze partea socialã,
adicã dreptul asociatului în societate (...) adicã mãsura proceduralã destinatã sã facã bunul
indisponibil, împiedicând pe debitor sã înstrãineze. Creditorii acþionarilor (...) au însã drepturi
mai mari. Ei pot nu numai sã sechestreze acþiunile debitorilor lor, dar sã le ºi vândã”13.
Interpretarea art. 66 din Legea nr. 31/1990. Observând poziþia exprimatã atât în practica
judiciarã, cât ºi în doctrinã apreciem cã se impun câteva comentarii.
Astfel, constatãm cã interpretarea primului alineat al art. 66 nu a conturat puncte de
vedere contradictorii, acesta privind toate formele de societãþi comerciale, iar distincþia
majorã este doar temporalã, respectiv între perioada funcþionãrii societãþii comerciale ºi cea
9

I. Adam, C.N. Savu, Legea societãþilor comerciale. Comentarii ºi explicaþii, Ed. C.H. Beck,
Bucureºti, 2010, p. 217; I. Schiau, T. Prescure, Legea societãþilor comerciale nr. 31/1990, Ed. Hamangiu,
Bucureºti, 2009, p. 199.
10 C. Dobre, Urmãrirea silitã a pãrþilor sociale deþinute într-o societate cu rãspundere limitatã,
Revista Românã de Jurisprudenþã, nr. 6/2011, p. 188-198.
11 Idem, p. 194.
12 Societãþile cu rãspundere limitatã au fost consacrate prin Legea nr. 31/1990.
13 I.L. Georgescu, Drept comercial roman,vol. II, Ed. All Beck, Bucureºti, 2002, p. 88.

PRACTICÃ JUDICIARÃ

92

a dizolvãrii: în timpul funcþionãrii normale a societãþii comerciale creditorii asociatului/
acþionarului îºi exercitã drepturile numai asupra pãrþii din beneficiile cuvenite asociatului
dupã bilanþul contabil (adicã dividendele), iar dupã dizolvare drepturile acestora privesc
partea ce i se cuvine debitorului asociat prin lichidare.
În schimb, al doilea alineat este cel care a dat naºtere la mai multe variante de interpretare.
Pentru a putea formula un punct de vedere propriu apreciem cã se impun unele lãmuriri.
În primul rând, nu putem accepta sub nicio formã interpretãrile conform cãrora, pe de o
parte, prin acþiuni se înþelege ºi pãrþi sociale, iar, pe de altã parte cã între pãrþi sociale ºi
acþiuni nu existã nicio diferenþã. Astfel, ori de câte ori legiuitorul a folosit termenul de
acþiuni concluzia este cã respectiva dispoziþie se referã doar la societãþile pe acþiuni sau în
comanditã pe acþiuni. Legea nr. 31/1990 conþine, într-adevãr, sub acest aspect o singurã
dispoziþie, însã în sensul cã termenul de asociaþi include ºi acþionarii, în afarã de cazul în
care din context rezultã altfel [art. 61 alin. (2)]; cum textul este expres sub aspectul interpretãrii
termenilor, implicit interpretarea în sens invers este fãrã temei juridic, astfel cã termenul de
acþionar în nici o situaþie nu include ºi termenul de asociat. De asemenea, fãrã suport legal
este ºi cea de a doua interpretare, anume cã între acþiuni ºi pãrþi sociale nu existã nicio
diferenþã. Tocmai diferenþa stabilitã expres de legiuitor prin art. 11 alin. (2) din Legea nr. 31/
1990 este ºi cea care dã cheia interpretãrii art. 66 alin. (2); atât timp cât pãrþile sociale nu
pot fi reprezentate prin titluri negociabile, iar, dimpotrivã, acþiunile sunt titluri negociabile,
adicã încorporeazã anumite valori patrimoniale ele fiind considerate titluri de valoare sau
titluri de credit care se pot transmite altor persoane în condiþiile legii14 implicit nu putem
susþine cã între acestea nu existã nicio diferenþã; tocmai aceastã diferenþã esenþialã este cea
care face ca acþiunile sã poatã fi sechestrate ºi vândute, iar pãrþile sociale sã nu poatã face
obiectul executãrii silite.
Punctul nostru de vedere este cã, acest al doilea alineat reprezintã o excepþie de la
regula stabilitã în art. 66 alin. (1). Fãrã doar ºi poate cã acest art. 66 alin. (2) conþine o
diferenþã a drepturilor pe care le au creditorii personali ai asociaþilor în funcþie de tipul de
societate: societãþi de persoane ºi societãþi de capitaluri, în prima categorie incluzând ºi
societãþile cu rãspundere limitatã. Aceastã posibilitate de poprire trebuie interpretatã ca ºi
mãsurã asiguratorie, anume pe parcursul funcþionãrii societãþii de indisponibilizare a pãrþilor
sociale urmând ca la lichidare creditorului sã/ºi satisfacã respectiva creanþã din partea ce i
se cuvine asociatului debitor. Pentru ca poprirea asupra pãrþii ce i se cuvine asociatului prin
lichidare sã fie eficace se impune indisponibilizarea pãrþilor sociale, astfel cã se impune
efectuarea menþiunii corespunzãtoare în registrul comerþului.
Aºadar, ceea ce se popreºte este partea ce i se cuvine asociatului debitor prin lichidare,
iar nu pãrþile sociale, ci termenul de „pãrþi” din art. 66 alin. (2) nu are nicio legãturã cu
pãrþile sociale. Pentru a se popri beneficiile cuvenite asociatului (dividendele) conform art.
66 alin. (1) urmeazã ca poprirea sã se facã în mâinile terþului poprit, adicã a societãþii
comerciale la care debitorul este asociat.
Deºi apreciem cã aceastã interpretare a art. 66 din Legea nr. 31/1990 este conformã cu
voinþa legiuitorului ºi þine cont de specificitatea formelor societare, totuºi nu putem sã nu
observãm, aºa cum am arãtat în partea introductivã a acestui articol, modificãrile survenite
în comportamentul asociaþilor din perspectiva protejãrii bunurilor, astfel cã este pertinent
punctul de vedere exprimat în doctrinã15 în sensul cã aceastã regulã ce blocheazã executarea
silitã a pãrþilor sociale transcende scopului urmãrit de legiuitor mai ales în cazul societãþilor
cu rãspundere limitatã cu asociat unic.

14

St.D. Cãrpenaru, Tratat de drept comercial român, Ed. Universul Juridic, Bucureºti, 2012,
p. 316.
15 C. Dobre, op. cit., p. 194.
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VARIA
Filosofia juridicã, psihanaliza ºi cercetarea criminologicã
la Petre Pandrea
Andreea DRAGOMIR

Cine a fost Petre Pandrea?
Un orizont intelectual deschis, cu o prezenþã semnificativã în climatul culturii noastre,
Petre Pandrea face parte din pleiada de filosofi juriºti ai perioadei interbelice alãturi de
Mircea Djuvara, Eugeniu Sperantia, Mircea I. Manolescu, cei care au reprezentat vârful
filosofiei dreptului românesc de la noi. Remarcabil jurist, sociolog, eseist ºi filosof, Petre
Pandrea (1904-1968), acest Mandarin valah al memorialisticii româneºti, dã dovadã prin
operele sale, de o puternicã personalitate ºi o dimensiune profesionalã fãrã seamãn. De la
debutul sãu timpuriu în lumea scrisului, atât pe probleme juridice, cât ºi pe probleme
filosofice ale dreptului, la rezultatele de excepþie obþinute în perioada acumulãrii cunoºtinþelor
ºi aptitudinilor în domeniu, existenþa sa a fost una dedicatã studiului. Petre Pandrea, întreaga
viaþã, a luptat cu convingere pentru libertate, deºi libertatea se plãteºte cu suferinþã, deziluzie
ºi singurãtate, el a ales sã apere ºi libertatea celorlalþi, chiar dacã mulþi nu credeau cã meritã
acest sacrificiu.
Ce aduce însã nou opera filosofului-jurist ºi prin ce anume se deosebeºte ea de a
celorlalþi gânditori? Experienþa cãpãtatã de-a lungul anilor îl determinã pe omul de drept
sã-ºi defineascã opera prin douã lucrãri de excepþie: Psihanaliza judiciarã ºi Criminologia
dialecticã unde, pentru prima datã în România, metoda psihoterapeuticã în tratarea bolilor
mintale se extinde ºi în domeniul juridic, mai precis în metodele interogatoriului judecãtoresc,
iar în domeniul criminologic se opreºte asupra importanþei metodei dialectice, o concepþie
marxistã generalizatã asupra vieþii sociale ºi istorice. Ca filosof al dreptului, Pandrea a luptat
cu îndârjire pentru pãstrarea formelor codurilor juridice, codurilor morale ºi cele umanitare,
gata oricând sã se ridice în apãrarea adevãrului, pedepsindu-i pe cei rãi ºi lãudându-i pe cei
buni, detestându-i pe laºi ºi ipocriþi, toate acestea urmãrindu-le din turnul sãu de ivoriu
mandarinal.
Petre Pandrea, pseudonimul literar al avocatului Petre-Marcu Balº, s-a nãscut în Oltenia,
la Balº, judeþul Romanaþi (azi judeþul Olt), la 26 iunie 1904. A debutat publicistic în anul
1923 în revista „Gândirea” cu eseul Dezaxare ºi construcþie ºi în „Viaþa româneascã” cu
articolul O nouã categorie de concepte juridice în 1925, unde colaboreazã pânã în anul
1937. Licenþiat în drept la Bucureºti, cu o fructuoasã perioadã ca bursier în strãinãtate, prilej
de cunoaºtere a numeroase personalitãþi ale scrisului ºi gândirii europene contemporane, în
1928 predã prof. G.G. Mironescu teza de doctorat Filosofia juridicã a lui Bãrnuþiu, publicatã
în acelaºi an în „Revista de Drept public” ºi retipãritã, mai târziu, cu modificãri, în 1935,
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în volumul ce purta menþiunea în prefaþã cã respectiva contribuþie „este un inel dintr-un lanþ
de modeste monografii ºi analize care vor pregãti, poate, o « Istorie a doctrinelor politice
româneºti »”1.
Cunoscãtor al mai multor limbi strãine, teoretician al acestor polivalenþe lingvistice,
Pandrea citeºte filosofie (pe Hegel, Marx, Engels, pe neokantieni, pe W. James, J. Maritain…),
marcheazã ca preferinþe literare în primul rând pe Mallarmé, apoi Rimbaud, Leopardi,
Villon, Baudelaire, este interesat de arta plasticã, comentând pe Edward Munch („pictorul
cu sensibilitatea ascuþitã si modernã, cu filosofia tragicã ºi cu penelul egal, ca rafinament
etnic, cu al lui Albrecht Dürer”), sau pe Brâncuºi, cãruia îi va dedica mai târziu ºi o substanþialã
monografie. Atracþia pentru acesta din urmã nu este numai un jalon de referinþã culturalã,
ci manifestarea unei tentaþii mai adânci, legatã de însãºi structura personalitãþii sale de om
activ, cu o adevãratã vocaþie în a deschide ºi întreþine polemici de idei, de a pleda nu numai
la barã, ci ºi între literaþi, istorici sau sociologi pentru credinþele ºi certitudinile sale.
Din anul 1937 pânã în anul 1964, cu excepþia detenþiilor, avocatul Petre Pandrea a fost
prezent, cerut ºi ales insistent, la marile procese ideologice ale României: Bucureºti, Craiova,
Caracal, Rm. Vâlcea, Cãrbuneºti, Balº, Slatina, Piteºti, Turnu-Mãgurele, Roºiorii de Vede,
Drãgãneºti-Vlaºca, Ploieºti, Constanþa, Brãila, Cãlmãþui, Tecuci, Focºani, Buhuºi, Bacãu, Iaºi,
Botoºani, Fãlticeni, Suceava, Cluj, Oradea-Mare, Cernãuþi, Timiºoara. A fost avocat cu anul
la tãbãcarul Miticã Simianu, negustor oltean, ºi avocat, cu luna, în epoca 1941-1948 al
marilor restaurante: Ascor, Wilson, Bavaria, Mircea, Grãdina Botanicã etc. ºi al pescarilor
olteni (1933-1948); clientelã flotantã (1924-1926 ºi 1933-1948) în materie fiscalã, comercialã
ºi penalã; clientelã gratuitã pentru delicvenþii partidelor politice ºi cauze ideologice:
1933-1944, pentru P.C.R. ºi izraeliþi; 1947-1948, pentru P.N.Þ.; 1953-1958, pentru ordinele
cãlugãreºti persecutate (patru mânãstiri stiliste cu 24 de procese penale ale credincioºilor ºi
trei mânãstiri vladimiriste).
Autor al volumelor de filosofie juridicã: Filosofia politico-juridicã a lui Simion Bãrnuþiu,
Psihanaliza juridicã, Criminologie dialecticã, Garda de fier. Jurnal de filosofie politicã, dar ºi
memorialist ce a trãit în perioada marxist-leninistã, lãsând lucrãri ca: Memorii penitenciare,
Memoriile mandarinului valah, Helvetizarea României, Reeducarea de la Aiud, Petre Pandrea
gãseºte operaþia de a scrie, echivalentã catharsisului aristotelic, fiind forma specificã prin
care scriitorul, omul în crizã permanentã, întreprinde cãutarea echilibrului interior. Naturã
contradictorie, nearmonicã, strãbãtutã de dileme, Petre Pandrea acþioneazã având mereu
nostalgia retragerii. Singurãtatea e condiþia sine qua non a creaþiei pentru marele meºteºugar,
ce intenþioneazã a compune „o carte subþiricã, de analizã psihologicã ºi de notaþii sociologice,
poate grefatã de o ficþiune literarã, o carte la care sã lucrez un deceniu sau douã, zi de zi”2.
Pentru a-l cunoaºte ºi a-l înþelege cât mai bine pe memorialistul, pe filosoful, dar ºi pe
juristul Petre Pandrea trebuie fãcutã, fãrã îndoialã, o meditaþie amplã asupra operei sale,
asupra ideilor lansate de el în domeniul juridic care l-au fãcut sã se detaºeze de alþi mari
gânditori. Lucrãrile sale ºtiinþifice pot fi observate sub trei aspecte: filosofie, psihanalizã
juridicã ºi cercetare criminologicã.

Filosofia juridicã
Petre Pandrea a avut o filosofie juridicã proprie? Nu. Acesta a încercat la rândul sãu,
doar punerea în evidenþã a conceptului de drept printr-o incursiune istoricã fãcutã în articolul
din revista Gândirea ce poartã titlul Autohtonia ordinei juridice (Concepþia raþionalistã ºi
1

P. Pandrea, Filosofia politico-juridicã a lui Simion Bãrnuþiu – Monografie, Bucureºti, Ed. România
Press, 2007, p. 6.
2
Apud George Ivaºcu, În cãutarea echilibrului interior, în vol. Petre Pandrea, Eseuri – Germania
hitleristã, Pomul vieþii, Portrete ºi controverse, Antologie de Gh. Stoica, Bucureºti, Ed. Minerva, 1971,
p. VII.
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concepþia istoricã a codificãrilor)3, unde învedereazã principiile ºi modalitãþile de unificare
a procedurilor legislative în toate provinciile româneºti în cadrul statului unitar naþional.
Filosoful-jurist aduce o explicare a termenului de drept privit din diferite unghiuri ºi anume
imaginaþia socialã, analiza psihologicã ºi interpretarea istoricã.
Inspirat de dialectica marxist-leninistã, Petre Pandrea o foloseºte ca metodã de cercetare
în domeniul dreptului, fenomen ce se poate observa în cuprinsul celor douã lucrãri de
excepþie Criminologia dialecticã ºi Psihanaliza judiciarã. Ce reprezintã aceastã metodã? Pentru
ºtiinþa dreptului aceastã metodã cuprinde practic principiile, regulile ºi trãsãturile care ne
permit interpretarea justã a fenomenelor sociale. Iatã ce spunea Lenin despre metoda
dialecticã: „[este] ca o cunoaºtere vie, multilateralã (implicând veºnica sporire a aspectelor)
plinã de o sumedenie de nuanþe în orice mod de abordare a realitãþii, de apropiere de ea
(cu un sistem filosofic care se constituie într-un tot pornind de la fiecare nuanþã) – iatã un
conþinut nemãsurat de bogat…”4.
Poate printre puþinii iniþiatori ai filosofiei politico-juridice din þara noastrã, Petre Pandrea
prin lucrãrile sale aduce onoare filosofiei dreptului în special, ºi filosofiei în general.
Existenþa sau inexistenþa filosofiei dreptului l-a preocupat pe filosoful-jurist care afirma:
„ªcoala dreptului natural a pus bazele dreptului ginþilor, a contribuit la renaºterea filosofiei
statului, a îmbunãtãþit dreptul penal animat pânã atunci de o ideologie strâmtã ºi de legea
talionului, îndrumându-l spre utilitatea larg-socialã, spre solidarism ºi spre o înþelegere pe
latura psihologicã a delincventului. Ea a dus la o unificare a lumii civilizate, iar prin direcþia
catolicã la o ordine ºi la o ierarhie în structura gândirii europene”5. Dreptul roman, cãci
despre el este vorba, având parcã „proprietãþi miraculoase de radiu”6s-a împrãºtiat prin toate
colþurile lumii rãmânând intact. Preluat mai târziu de dreptul german ºi de popoarele nordice,
dreptul roman ºi-a pierdut treptat din originalitate „pentru ca la sfârºitul veacului al XIX,
odatã cu marea miºcare romanticã ºi naþionalistã sã se revie nu atât la vechile instituþii, cât
la folosirea virtualitãþilor ºi la creiarea dreptului din spiritul general autohton”7. Trãit ani buni
în Germania, Petre Pandrea aduce în discuþie mai mult influenþa dreptului nemþesc asupra
legiferãrii din þara noastrã, comentând anormalitatea relaþiei stat-individ prin inexistenþa unui
sistem de drept propriu. Dar legea, izvor al dreptului de o foarte mare importanþã, „icoanã
a vechilor obiceiuri”8, „în sensul primitiv nu este numai actul emanat de o autoritate legislativã;
se defineºte astfel orice fel de dispoziþie obligatorie; convenþia care leagã doi particulari, lex
privata ºi chiar una dintre clauzele acestei convenþii, la fel ca regula de drept proclamatã de
autoritatea publicã ºi care leagã pe toþi cetãþenii – lex publica. Într-un cuvânt ceea ce face
caracterul obligatoriu strict juridic al legii, lex privata, la fel ca ºi lex publica, este faptul de
a fi formulatã în public, dupã riturile obiºnuite ºi câte odatã cu asentimentul formal al
cetãþenilor”9.
3 Petre Marcu-Balº, Autohtonia ordinei juridice (Concepþia raþionalistã ºi concepþia istoricã a
codificãrilor), în vol. Dreptul la memorie în lectura lui Ion Chimet, vol. III, Cluj, Ed. Dacia, 1992,
pp. 137-152.
4 Apud M. Luburici, N. Popa, ªtiinþa juridicã ºi sociologia dreptului, în „Revista românã de drept”,
an XXVII, nr. 5, 1972, p. 67.
5 P. Marcu-Balº, Autohtonia ordinei juridice, p. 140.
6 Ibidem, p. 138.
7 Ibidem, p. 139.
8 I. Peretz, Ideea de drept ºi Ideea de drept ºi de lege în folclorul român, extras din Analele
literare, politice ºi ºtiinþifice, Bucureºti, Tipografia ºi legãtoria de cãrþi „Clemenþa”, 1905, p. 18.
9 A. Michiduþã, Alexandru Aman-întemeietorul logicii juridice româneºti, în vol. Alexandru Aman,
Logicã judecãtoreascã sau tratat de argumente legale urmatã de logica conºtiinþei, postfaþã de Gabriela
Braun, Craiova, Ed. SimArt, 2007, p. 10.
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Pandrea observã trecerea de la ideea de stat autohton la cea de unificare. Formarea
unui nou sistem de legi în þara noastrã era impetuos necesarã din prisma modificãrii vechii
Constituþii din anul 1866 cu cea nouã din 29 martie 1923 care cerea sã fie în concordanþa
celorlalte legi cu prescripþiile ei. Ce însemna o nouã legiuire? „Sintetizarea unui trecut,
organizarea prezentului ºi reglementarea viitorului, însufleþitã de un spirit unitar, care nu
poate fi decât spiritul autohton”10. Astfel de reforme, sublinia filosoful-jurist, nu pot fi fãcute
peste noapte, negândite, în pripã. Ele trebuie sã cuprindã, pe lângã trecutul oglindit în
psihologia unui neam ºi „acele virtuþi creatoare ce sãlãºluesc în spiritul ºi structura unui
neam”11, sã þinã cont, pe de o parte, de unificarea statului prin litera legii, iar pe de altã
parte sã îºi gãseascã originea în structura spiritualã a neamului românesc, cãci „dreptul este
expresia unui fond sufletesc”12. Acesta este în mare înþelesul ce trebuie sã îl aibã termenul
de autohton.
Analizând ideea de unificare, Petre Pandrea observã greºita definiþie a noþiunii, citându-l
pe E. Cristoforeanu care spunea: „mai toþi autorii prin unificare legislativã înþeleg extinderea
legislaþiunii din vechiul regat în noile provincii, realizându-se astfel unitatea legislativã de care
vorbiam […] – dar – a extinde nu însemneazã a unifica, ci a întinde aplicaþiunea unei legi;
a unifica este sinonim cu a contopi, a împreuna, ceea ce e cu totul altceva”13. Acest lucru
a fost aspru criticat de-a lungul vremii, unii susþinând cã unificarea legislativã ducea þara la
lipsa unei justiþii proprii, alþii la lipsa de unitate a statului ºi pierderea autoritãþii. Gânditorul
încearcã sã gãseascã unele soluþii ºi anume: a) extinderea legilor de origine franco-italo-belgianã
din vechiul Regat pânã în provinciile alipite; b) neamestecul legilor ungureºti, austriece,
ruseºti ºi regãþene, fiind o soluþie inadecvatã ºi hibridã; c) crearea unei noi legiuiri conforme
cu evenimentele, cu idealurile statului ºi cu spiritul românesc14. Regretând faptul cã statul
român nu a recurs la copierea tehnicii perfecte a dreptului german, Pandrea îi gãseºte
acestuia un spirit „solidarist, umanitarist ºi socializant”15. Cu timpul însã condiþiile istorice
s-au schimbat, filosofia dreptului natural ºi raþionalist fãcând loc dreptului istoric, punând în
evidenþã caracterele originale.
Deºi a fost criticat de filosoful Mihai Ralea pentru teoriile sale privind statul istoric, Petre
Pandrea a reuºit sã evidenþieze anumite greºeli cauzate neconºtiinciozitãþii ºi tergiversãrii
îndeplinirii datoriei de cãtre comisiile de legiferare din þara noastrã. Poate am fi fost altfel
azi dacã punctualitatea ar fi fost punctul de rezistenþã în România. Împotriva aplicãrii codurilor
strãine pe tãrâm românesc a fost ºi filosoful Simion Bãrnuþiu, cel cãruia Pandrea îi închinã
lucrarea sa de cãpãtâi.
În anul 1928, Petre Pandrea susþine teza de doctorat ce poartã titlul Filosofia juridicã a
lui Bãrnuþiu, unde figura lui Simion Bãrnuþiu (1808-1864) reprezintã componenta spiritului
juridic în cadrul naþionalismului românesc. Simion Bãrnuþiu este singura figurã din secolul al
XIX-lea care a avut o serioasã pregãtire filosoficã ºi juridicã, fiind „pãrintele Filosofiei Dreptului
ºi Statului în România”16, având ca suport Filosofia dreptului a lui W. T. Krug. În cursul de
Drept natural, el categoriseºte dreptul în: „1) Dreptul natural; 2) Dreptul ginþilor; 3) Dreptul
civilu. Dreptul natural (jus naturale) are douã înþelesuri: 1.Un drept pe care l-au învãþat toate
animalele de la naturã (jus quod natura omnia animalia docuit). Acesta nu este altul decât
10
11
12
13
14
15
16

P. Marcu-Balº, Autohtonia ordinei juridice, p. 143.
Idem.
Ibidem, p. 145.
Apud P. Marcu-Balº, Autohtonia ordinei juridice, p. 147.
Ibidem, p. 148.
Ibidem, p. 151.
P. Marcu Balº, Semnificaþia lui Bãrnuþiu, în Gândirea, anul IX, nr. 5, 1929, p. 195.
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instinctul pe care oamenii îl au în comun cu animalele ºi care determinã comportarea oamenilor
în diferite moduri; 2. Dreptul natural mai înseamnã dreptul care se naºte punând la contribuþie
raþiunea cea naturalã (naturalis ratio), adicã din raþiune ºi din necesitate naturalã. Dreptul
ginþilor (jus gentium) cuprinde « propoziþiile juridice asemãnãtoare în cele esenþiale ºi se aflã
în drepturile pozitive ale tuturor neamurilor pânã când va veni acea unire generalã, de unde
va veni…». Dreptul civil (jus civile) este « dreptul particular pozitiv al unui Stat pentru
cetãþenii sãi ». În dreptul roman, dreptul civil se mai numeºte ºi dreptul cviriþilor (just
quiritium)“ 17. Ca un adevãrat filosof-jurist, Simion Bãrnuþiu cerceteazã ideea de stat
observându-i legãtura cu individul, oprindu-se la noþiunea de stat de drept „ce corespundea
intereselor românilor ardeleni dinãuntrul monarhiei habsburgice”18. Problema mai importantã
a cursului o reprezintã dreptul la existenþã, libertate ºi egalitate al românilor, dar ºi dreptul
la proprietate, drepturi de care omul trebuie sã se foloseascã în viaþã. Se desprinde de aici
legãtura dreptului cu morala „disciplina de officiis, adicã sistema regulelor purtãrii care se
cuvine omului ca fiinþã raþionalã, sistema cinstei ºi sistema bunelor moravuri”19 ºi cu echitatea
„adicã a aprecia ºi a considera deplin ºi unitar toate circumstanþele, când se judecã relaþiuniile
juridice – purtând numele de – aplicaþiunea dreptului natural”20. Deºi Simion Bãrnuþiu a avut
o serioasã pregãtire filosoficã ºi de drept, împãrtãºind concepþia dreptului natural, opera sa
a fost neglijatã minimalizându-i-se valoarea. Traducerea textelor din latinã – credea Petre
Pandrea – în limba ºi ortografia actualã ar aduce cercetãtorilor manualele de drept bãrnuþiene,
fãcându-se cunoscutã gândirea filosoficã ºi politico-juridicã a acestuia.
Mitul juridic. Dupã derularea istoricã a evenimentelor ce ºi-au pus amprenta pe termenul
juridic în România, juristul-filosof Petre Pandrea merge mai departe ºi observã faptul cã între
normele juridice se poate stabili o ierarhie. Pe de o parte avem norme ce se aplicã unui
numãr restrâns de fapte juridice, iar pe de altã parte existã norme ce se coordoneazã în jurul
unei idei centrale cu aplicaþie în domeniul dreptului. Vorbind despre mitul filosofic, Petre
Pandrea îl gãseºte legat de conceptul timpului, reprezentând punctul de curburã ce vine din
trecut ºi se prelungeºte în viitor.
Suveranitatea. Consideratã metafizicã, abstractã ºi complicatã, suveranitatea este o idee
simplã alãturi de libertate ºi responsabilitate. Suveranitatea din punct de vedere istoric a
apãrut încã din Evul Mediu, concept ce reprezintã unicitate „pentru cã unicã este ºi ideea
de Dumnezeu ºi este triplã aºa cum dumnezeirea se aratã în cele trei ipostaze”21. Revenind
la ideea de suveranitate, Leon Duguit, o învãluie în metafizicã dupã puterea limitatoare ºi
determinatoare a statului, spune cã „dreptul este imaginea reflectatã mai mult sau mai puþin
veridic a felului cum popoarele înþeleg noþiunea de stat”22. Problema care se ridicã însã aici
este aceea dacã statul a creat dreptul sau a apãrut ulterior conceptului juridic. Tot Duguit
spunea „la conception d’une règle de droit, comprise comme règle sociale, investie d‘une
sanction sociale, est complètement indépendant de la notion d‘Etat”23, iar despre stat cã este
„o colectivitate personificatã, conceputã ca un subiect de drept”24. Aºadar dacã statul a creat
dreptul, de ce dreptul îl limiteazã, ºi mai apare o problemã: Cine va face legea? ªi Duguit
17
18
19
20
21
22
23
24

P. Pandrea, Filosofia politico-juridicã a lui Simion Bãrnuþiu, pp. 79-80.
Ibidem, p. 82.
Idem.
Idem.
P. Marcu-Balº, Mistica statului, în Gândirea, anul VII, nr. 9, 1927, p. 203.
Ibidem, p. 255.
Idem.
Ibidem, p. 256.
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continuã „personalitatea statului presupune cã orice colectivitate are existenþã realã, […] unii
– declarând – cã aceastã personificare nu este adevãratã decât în lumea dreptului, […] ori
ºtiinþa dreptului dacã existã nu este într-o lume aparte, ci în lumea realitãþilor, ea nu are ca
subiect ficþiuni, sau abstracþii, ci fapte concrete. […] Pe de altã parte, noþiunea suveranitãþii
ajunge în mod fatal la absolutismul statului; teoria auto-limitãrii este de fapt în neputinþã sã-l
împiedice. Ori ºtiinþa dreptului nu este demnã de acest nume decât, dacã stabileºte fundamentul
unei reguli superioare statului însuºi, care fixeazã datoriile sale negative ºi pozitive”25. Suveranitatea statului, spune Petre Pandrea, cunoaºte douã aspecte: unul interior ºi altul exterior.
În interior suveranitatea este substanþa individualismului juridic, iar în exterior „emanã de la
naþiuni […] ea - fiind - unicã, indivizibilã, imprescriptibilã ºi inalienabilã”26. Punând în temã
problema misticismului statului, gânditorul, prin etalarea mitului juridic, a ideii de drept care
„ar lipsi de la misiunea cea mai nobilã, dacã s-ar mulþumi de a privi în urmã ºi dacã ar refuza
sã facã loc forþelor viitorului”27, o considerã ca fiind esenþa civilizaþiei ºi a culturii poporului
român.
Mistica statului. Legând ideea de spirit de cea a statului, Pandrea observã individul care
îºi recunoaºte limitele cunoscându-l pe Dumnezeu pe care îl vede mare, puternic ºi drept.
Spiritul se supune imperativului de a fi, a exista, a persevera în existenþa lui, considerându-se
ca centru ºi criteriu de apreciere ºi ca valoarea cea mai înaltã28 cãci dreptul „trebuie sã fie
un înalt moment al echitãþii, al întronãrii spiritului justiþiar, al dreptãþii ºi corectitudinii sociale”29.
Nu se poate însã comenta legãtura ce existã între conceptul de stat ºi cel de drept, fãrã a
observa partea filosoficã a acesteia. Petre Pandrea pune în prim plan misticismul pe care îl
defineºte „ca stare sufleteascã sau ca doctrinã filosoficã - ce - a fost totdeauna viu dealungul
veacurilor, de vreme ce face parte din însãºi structura sufletului uman”30.
Raþionalismul juridic. Raþionalismul31 echivalent al ºtiinþei, este cel care îºi propune sã
clarifice ºi sã determine, sã exprime articulaþiile faptelor date, ºi nu cel care încearcã sã
impunã acestor fapte legile interne ale gândirii, legi exterioare lor. În ceea ce priveºte
judecata, cãci despre raþionalismul juridic vorbim, poate fi una clarã ºi distinctã, dar falsã,
sau poate fi una obscurã ºi confuzã, dar totuºi adevãratã. Aici intervine silogismul judiciar,
care „nu este decât un raþionalism bazat pe o judecatã fãcutã mai înainte”32 ce ocupã un loc
de seamã în aflarea adevãrului judiciar, deoarece – spunea Alexandru Aman - fãrã ajutorul
regulilor „duhurile fericite care raþioneazã corect, pe când duhurile rele cu toate studiile lor
de logicã ºi de matematicã, au rãmas în veci ingrate ºi rebele adevãrului”33. În prezent s-a
constatat însã faptul cã adevãrul judiciar „rezultã din cooperarea ”34 jurisconsultului ºi cea
25
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27 Ibidem, p. 295.
28 Vezi N. Bagdasar, Eugeniu Sperantia, în vol. Istoria filosofiei româneºti, Bucureºti, Ed. Profile
Publishing, 2003, p. 349.
29 T. Tanco, Sociologul Eugeniu Sperantia, prefaþã de Tudor Drãganu ºi Achim Mihu, Cluj-Napoca,
Ed. Virtus Romana Rediviva, 1993. p. 160.
30 P. Marcu-Balº, op. cit., p. 148.
31 A. Michiduþã, Raþional-iraþional, în vol. Filosofia recesivitãþii, Craiova, Ed. Aius, 2009,
pp. 258-262.
32 Apud A. Dragonir, A. Aman, în vol. Filosofia juridicã româneascã, – Antologie, Craiova,
Ed. Aius, 2010, p. 224.
33 Ibidem, p. 225.
34 M.I. Manolescu, Silogismul judiciar, în Revista Fundaþiilor Regale, an XIII, nr. 10, oct. 1946, p.
103.
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a judecãtorului, deoarece jurisconsultul este tehnicianul, iar judecãtorul „confruntã conþinutul
celor douã ipoteze, comparã semnificaþiile lor totale respective ºi structureazã litigiul prin
opunerea dintre cele douã structuri formale ale ipotezelor respective”35. Petre Pandrea gânditor
raþionalist arãta cã fãrã „metafizicã ºi înþelegere dialectico-teologicã faþã de formele religiozitãþii
nu se mai poate face drept penal modern”36.

Psihanaliza juridicã
Ca ºi origine, psihanaliza coincide practic cu viaþa ºi opera lui Freud care o definea ca
fiind „o parte a ºtiinþei sufletului, a psihologiei […] numitã ºi psihologie abisalã”37. Totuºi,
psihanaliza se poate spune cã þine de „analiza conþinutului sufletesc al omului; e sinonimã
cu expresia de analizã psihologicã, dar are ceva cu totul nou, ca metodã, ºi marcheazã o
etapã în cercetãrile asupra fenomenelor sufleteºti; de aceea ºi nevoia de a gãsi alt termen
pentru aceste cercetãri asupra subconºtientului, considerat ca rezervoriu primordial din care
se alimenteazã acþiunile ºi activitatea individului”38. Care este diferenþa dintre psihanaliza
juridicã ºi psihanaliza medicalã? Psihanaliza juridicã constã în faptul cã delincventul se va
opune colaborãrii pentru a se eschiva, pe când în psihanaliza medicalã, bolnavul cautã sã
ajute medicul la gãsirea motivelor ce îi tulburã sistemul nervos.
Aplicarea psihanalizei generale în procedura judecãtoreascã a fost introdusã pentru
prima datã în þara noastrã de Petre Pandrea în lucrarea Psihanaliza judiciarã unde filosoful-jurist
nu urmãreºte „o imposibilã aplicaþie în Drept a sistemului de gândire a lui Sigmund Freud –
ci mai degrabã – o aplicaþie la interogatoriul judecãtoresc a mijloacelor tehnice de sondare
a sufletului uman – ce – are o importanþã cu mult mai mare prin metodele nouã pe care le
aplicã în analiza conºtientului ºi a subconºtientului”39. Despre ce metodã se vorbeºte? Despre
metoda aplicatã în cadrul interogatoriilor judecãtoreºti, deoarece ea „poate fi o metodã
fecundã în mâinile unui magistrat”40, psihanaliza juridicã reprezentând o aplicaþie a acestora
cu interes mai mult practic. Ea devine, pentru gânditor, „o nouã disciplinã ºtiinþificã, îngãduind
investigaþiuni utile în mecanismul sufletesc al delicvenþilor pentru a preciza vina ºi a putea
face astfel dozajul pedepsei”41, dar iatã cã existã substraturi necunoscute de acesta, psihanaliza
prezentându-se sub un aspect multiplu, iar necunoaºterea ei, sau o cunoaºtere superficialã
nu face decât sã te îndepãrteze ºi mai mult de adevãr.
Fiind la început cunoscutã doar ca metodã psihoterapeuticã în tratarea bolilor mintale,
cu timpul s-a extins ºi „a devenit o nouã metodã de investigaþie în psihologie, iar azi ea este
o disciplinã ºtiinþificã cu numeroase aplicaþiuni în filosofie, teologie, sociologie, literaturã,
pedagogie, ºi – last not least – în criminologie”42, constituind chiar un capitol aparte în
Enciclopedia ºi Filosofia dreptului, „capitol necesar pentru îndrumarea ºi educarea ºtiinþificã
a viitorului judecãtor de instrucþie”43. În cartea sa, Petre Pandrea, pe lângã gândurile personale,
abundã în material psihanalitic, psihanalizã literarã, filosofie juridicã ºi chiar psihologie
35
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criminalã, abordând mai puþin poate domeniul psihanalizei judiciare. Obiectul acestei ºtiinþe
constã în cercetarea devierilor ºi tulburãrilor sufleteºti, rezultate prin comiterea de lapsusuri,
prin uitare sau prin deformarea cuvintelor.
Creaþie a lui Sigmund Freud, psihanaliza are la bazã câteva aspecte fundamentale care
o stabilesc ca disciplinã juridicã, cum ar fi: a) existenþa subconºtientului, element fundamental
al vieþii psihice a individului; b) conceptul de refulare sau de respingere de cãtre Eul
conºtient a tendinþelor pulsionale din sfera inconºtientului; c) actele sufleteºti, independente
de conºtient ce sunt supuse „unui determinism riguros, hazardul fiind inexistent în viaþa
sufleteascã”44. De unde provin aceste teze fundamentale? În primul rând, existã o viaþã
psihicã inconºtientã; nevrozele ºi psihozele cunoscute ca maladii ale creierului; existã, de
asemenea, o viaþã psihicã a copilãriei. În ceea ce priveºte dezvoltarea vieþii psihice merge
pe douã planuri: pe de o parte, existã un conflict între pulsiuni ºi dorinþe, iar pe de altã
parte, de cenzuri de ordine moralã. Conflictul acesta devine patologic în momentul în care
subiectul în loc sã le rezolve într-un anumit mod aceste dorinþe inacceptabile, le respinge
în inconºtient. Toate aceste teze vor fi confirmate prin apariþia visului, a lapsusului, a erorilor
de scris ºi de lecturã etc.45
Petre Pandrea prin a sa Psihanalizã judiciarã nu a dorit altceva decât o abordare a
psihanalizei în domeniul dreptului, luând ca reper constelaþia sufleteascã, pentru civilizarea
interogatoriului juridic în þara noastrã. Prin aceasta el cere îmbunãtãþirea interogatoriului ºi
a investigaþiei psihologice, înlocuind violenþa fizicã cu inteligenþa umanã. Considerã, pe
bunã dreptate psihanaliza ca o cercetare a inconºtientului, în adâncurile cãruia se aflã
trãsãturile fundamentale ale omului, instincte, refulare etc. Tocmai de aceea gânditorul
etaleazã importanþa nevrozelor ºi delictelor prin dezechilibrul ce se instaleazã între cele
douã euri. Se foloseºte adesea de exemple din Freud, mai ales atunci când vorbeºte despre
inconºtient ºi refulare „dar el nu se mãrgineºte sã culeagã «din literaturã» argumentele ºi
exemplele pe care le invocã, ci, ajutat de fantezia care de pe atunci îi caracteriza stilul,
procedeazã adesea la transfigurarea bogatei sale experienþe personale”46.
În urma editãrii acestei lucrãri, criticile nu au întârziat sã aparã. Dupã S. Negrutzi,
Maxim Pop în Problema psihanalizei judiciare considera Psihanaliza judiciarã a filosofului-jurist
mai mult „un capitol al psihanalizei criminale”47. În ceea ce priveºte ultima parte a cãrþii,
parte ce cuprinde titluri ca Mitul juridic, considerat „a fi rãtãcit din grabã în volum”, sau
„analiza subconºtientului lui Leonardo da Vinci”48 se observã un caracter pur literar, unde
profunzimea gândirii concureazã doar cu subtilitatea analizelor literare neavând o legãturã
directã cu psihanaliza juridicã. Utilizarea psihanalizei mai ales în domeniul criminal, unde
s-a dovedit a fi deosebit de eficientã, ar putea duce la reeducarea minorilor delicvenþi.
Perioada apariþiei psihanalizei, perioada marxist-leninistã, a prilejuit încadrarea acestei ºtiinþe
în acest curent filosofic. Astfel, dintre psihanaliºti unii au adoptat atitudinea marxistã, fuzionând
organic cu structura teoriei maestrului lor, alþii împotrivindu-se, încearcã limitarea cadrului
acestei teorii numai în domeniul medical, alternând doar când este vorba de concluziile ei
sociale ºi politice. Psihanaliza este una dintre manifestãrile materialismului ºtiinþific în arta
medicalã mai precis în neuro-psihiatrie 49.
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Cercetarea criminologicã
Dupã ce a reuºit sã descifreze tainele sufleteºti ale delincventului în a sa Psihanalizã
judiciarã, prima lucrare de acest gen din România, juristul Petre Pandrea continuã cercetãrile,
aducând în prim-plan o nouã capodoperã intitulatã Criminologie dialecticã, prin care
definitiveazã apariþia, dezvoltarea ºi combaterea fenomenului criminal în þara noastrã. Cu
informaþii vaste în domeniul criminologiei ºi adept al sistemului marxist, gânditorul pune
laolaltã atât noþiuni deja existente, cum sunt sociologia criminalã, biologia criminalã sau
psihologia criminalã, dar ºi capitole noi, vorbind despre metoda dialecticã, penologia sau
ºtiinþa pedepsei, cât ºi politica criminalã.
O mare importanþã o dã însã legãturii ce existã între ºtiinþa dreptului penal ºi criminologie,
aici punând accentul pe controversa ce singur o depisteazã între ideile a doi mari penaliºti
români, Vintilã Dongoroz ºi Ioan Tanoviceanu. În concepþia sa, cercetarea criminologicã de
naturã dialecticã, este o metodã ce are finalitãþi teoretice combinate cu „posibilitãþi magnifice
ºi eminamente practice”50. Petre Pandrea defineºte domeniul ca fiind „un fragment de
sociologie (pentru infractorii cu etiologia crimei în conformaþia societãþii) ºi un fragment de
biologie (pentru infractorii cu etiologia crimei în patologie). Din aceastã pricinã, criminologia
are un aspect complex, este lipsitã de unitate organicã ºi includerea erorii în cercetare este
lesnicioasã, dacã nu se fac diferenþierile metodologice necesare”51. Având la bazã un aspect
mai mult sociologic, criminologia, un fenomen care nu este deloc unul neobiºnuit, „însemneazã
eliminarea superstiþiilor, a semidoctismului ºi a sfertodoctismului sociologic […]. Parcelarea pe
grupe, mai mult sau mai puþin omogene, denumite clase sociale, cu interese deosebite ºi
contradictorii, cu stil de viaþã diferit, este fenomenul sociologic în lumea anticã, în feudalitatea
medievalã ºi în capitalismul modern”52. Legatã de istorie, criminologia este o faþã a acesteia,
a clasei sociale ce o reprezintã, adnotatã ºi selectivã în acelaºi timp a aspiraþiilor, a credinþelor
ºi a realitãþilor unei epoci. Etica, morala ºi dreptul sunt cele trei domenii încãlcate prin
apariþia fenomenului criminal, acesta devenind pion principal în cercetarea criminologicã.
Petre Pandrea îmbrãþiºând încã din anii tinereþii arta scrisului, s-a dovedit a fi un bun
memorialist, eseist, jurnalist, dar ºi un excepþional om de drept, abordând ideea filosoficã
pe toate planurile: juridicã, psihanalizã ºi cercetare criminologicã. El nu a rãmas necriticat
de contemporanii sãi. Deºi articolele sale apãrute în revistele „Gândirea” ºi „Viaþa româneascã”,
dar ºi lucrãrile sale de intensitate psihologicã au fost aspru criticate, pornind de la comentariile
privind teoria statului istoric, trecerea neinspiratã, a filosofului-arheolog Vasile Pârvan în sfera
gânditorilor juriºti, gãsind individualismul arhaic un desfiinþator de autoritate statalã, ºi pânã
la psihanaliza juridicã comparatã mai mult cu o psihanalizã criminalã având inserate capitole
inadecvate subiectului disputat, filosoful-jurist reuºeºte sã rãmânã în memorialistica româneascã
ca fiind acel talent scriitoricesc fãrã seamãn, care îl determinã pe Mihai Ralea sã-i recunoascã
modul „frenetic ºi patetic de a vedea lucrurile”53, sugerându-i însã „mai multã meditaþie, mai
multã concentrare, mai multã sfialã metafizicã ºi moralã, mai multã disciplinã de gândire ºi
gust, ºi mai puþinã suficienþã primtiv-agresivã”54. Se poate spune, urmãrindu-i opera ºi totodatã
viaþa, cã Petre Pandrea a fost omul nepotrivit la locul nepotrivit. Intelectual de stânga, acest
mandarin valah a riscat, a suferit în închisori, doar pentru a lupta împotriva nedreptãþii, a
laºitãþii, încercând sã aducã la suprafaþã dreptatea ºi adevãrul.
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Baroul Dolj la înãlþime(a)… Europei!
Armand Felix TUDOR
Avocat Baroul Dolj

Aºa cum toate poveºtile încep cu „a fost odatã…”, pot spune cã ºi povestea noastrã a
început la fel, când, într-o zi de februarie îngheþatã ºi viforoasã, în peretele de stâncã din
Cheile Bicazului, am fost anunþaþi, atât eu, cât ºi partenerul meu, Mihai Badea, cã am fost
selectaþi pentru expediþia ce va pleca la sfârºitul verii pentru a cuceri înãlþimile Alpilor
francezi.
La început, au fost selectate 3 echipe de câte 3 oameni, iar din acestea fãceau parte
ºi 4 români, noi fiind singura din care fãceau parte chiar 2 ºi, având în vedere cã celãlalt
membru al echipei era ungur, glumeam cu el, spunându-i cã-ºi pãstreazã statutul de minoritate
chiar ºi peste hotare.
Dar povestea frumoasã eu consider cã nu începe aici, ci, pentru mine, ea a început cu
iniþiativa extraordinarã a domnului decan al Baroului Dolj, care s-a declarat foarte entuziasmat
de aceastã încercare, spunându-mi cã ar fi bine ca aceastã expediþie sã nu aibã doar un scop
naþional – arborarea tricolorului românesc pe vârf – ci ºi un scop mai restrâns, dar mult mai
important pentru baroul nostru. Discutând ºi ajungând la concluzia cã niciun avocat român
pânã acum nu a atins cel mai înalt vârf al vreunui continent, ar fi o idee extraordinarã dacã,
odatã cu steagul românesc, ar flutura pe vârf ºi steagul Baroului Dolj. Am apreciat aceasta
idee, cu atât mai mult cu cât domnul decan mi-a promis cã mã va sprijini cu tot ce þine de
baroul nostru ºi cã nu numai domnia sa, ci toþii colegii vor fi entuziasmaþi de aceastã
încercare.
ªi aºa a ºi fost, dupã luni de antrenamente, atât în serile din timpul sãptãmânii pe
panoul de alpinism din afara oraºului, cât ºi în weekend-uri, pe pereþii din Cheile Sohodolului
sau din Fãgãraº, vine si ziua plecãrii. Era data de 30 august când, împreunã cu colegul meu
de echipã, Mihai ºi cu celelalte 2 echipe, plec din Târgu Mureº cu destinaþia Chamonix –
Franþa.
Pe drum, mai precis în Ungaria, aflam de perspectiva meteo pentru urmãtoarea sãptãmânã.
Un front ciclonic pornea din Alpii elveþieni, înconjura Alpii francezi ºi se pierdea în Tirolul
italian. Veste foarte proastã, deoarece maximul de manifestare urma sã se desfãºoare la
mijlocul sãptãmânii urmãtoare, iar Alpii francezi erau chiar în drumul ciclonului. Asta este,
ne-am zis, ne ducem, facem poza la poalele muntelui ºi ne întoarcem.
Dar ghinioanele nu se terminã aici. Dupã ce traversãm Ungaria ºi Austria, înnoptãm în
Alpii tirolieni. Deja temperatura se schimbã simþitor, cca. 50 C ºi începe sã burniþeze abundent.
Dimineaþa, ne angajãm în traversarea Tirolului, dar hotãrâm sã facem neapãrat un perete de
escaladã pentru a ne testa echipamentele, a ne obiºnui cu ele, dar ºi pentru a testa activitatea
în echipã a fiecãrui membru. Zis ºi fãcut, începem sã mergem mai încet cu maºina pentru
a observa peretele ideal. În tot acest timp, prin faþa noastrã se perindau pereþi uriaºi de 3,
4 ºi chiar 500 de metri, noi circulând deja la o înãlþime de aproape 2000 de metri ºi
rezultând astfel cã vârfurile pereþilor golaºi din faþa noastrã puteau depãºi lejer înãlþimea lui
Moldoveanu.
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Oprim dupã o orã de mers în faþa unui povârniº, în spatele cãruia trona un perete de
aproape 500 de metri. Hotãrâm sã pornim de la baza lui, sã facem o lungime de coardã,
iar, dacã timpul e favorabil, sã mai facem una, dupã care sã ne întoarcem la maºinã. Ungurul
porneºte cap de coardã, eu al doilea. Sunt uimit, e altfel decât în munþii noºtri, stânca este
îngheþatã, umedã, dar extrem de durã. M-am zgâriat de vreo câteva ori la manã, dar am
reuºit sã ajung sus. Îl aºteptam ºi pe Mihai, dupã care ungurul porneºte din nou, iar noi ne
schimbãm, astfel încât eu sunt ultimul. Pe a doua lungime s-a mers mai greu, cel puþin
pentru mine, deoarece nu reuºeam sã-mi reglez ritmul de respiraþie ºi îmi îngheþaserã
mâinile. Echipamentul însã s-a prezentat foarte bine. Totul e în regulã, deºi aveam mâinile
atât de îngheþate, încât nu mai simþeam stanca. Urmeazã însã coborârea. Ajungând ultimul,
cobor ultimul în rapel. Mã fileazã Mihai. În dreapta mea, cam la 3-4 metri distanþã, cobora
în rapel ºi unguroaica din a doua echipa. M-am uitat la ea în timp ce cobora, mi-am reglat
ritmul de coborâre cu al ei ºi, în momentul când a ajuns în dreptul meu, ne-am uitat unul
la altul. Avea fata îmbujoratã de efort. I-am fãcut cu ochiul ºi ea mi-a zâmbit complicitar.
Am simþit o emoþie foarte scurtã în faþa acelui zâmbet frumos, dar a fost suficient cât sã
slãbesc coarda cu mana din spate, iar Mihai, la fel de prins de eveniment ca ºi mine, fiind
atent la scena dinainte, scãpã coarda din mânã. Asigurarea era prinsã într-un „opt”, fãrã
niciun fel de blocator ºi nu putea opri desfãºurarea bruscã a corzii. Aºa cã aceasta a început
sã se desfãºoare cu viteza cãderii libere. Totuºi, dupã secunda de uluialã a lui Mihai, acesta
pune efectiv mâna pe coarda care-i raºcheteazã palma, strânge ºi cu mâna cealaltã, iar
cãderea se opreºte. Dupã câþiva metri de cãdere liberã, mã simt frânat brusc, iar efectul de
bici mã arunca înspre perete cu capul înainte. Reuºesc sã mã rãsucesc în aer, dar tot mã
izbesc cu capul de stâncã atât de violent încât sã aud pârâitul caºtii de protecþie. Unguroaica,
la rândul ei, cade vreo câþiva metri, dar, fiind foarte bine orientatã cu faþa cãtre perete, din
reflex, pune mâna involuntar pe perete pentru a se agãþa. Ungurul care o fila opreºte ºi el
cãderea, dar era prea târziu: fata are mâna fracturatã în urma impactului cu zidul de stâncã.
Ajung primul jos ºi asist la coborârea fetei din Ungaria, e în stare de ºoc ºi e clar cã are
nevoie de spitalizare imediatã. Hotãrârea se ia repede, ungurul din echipa ei o ia în maºina
ºi pleacã spre spitalul din Budapesta. Pentru ei expediþia s-a terminat, pentru noi, o echipã
se destramã. În urma ei rãmâne un singur membru, un american din Chicago.
Noaptea o petrecem într-un câmp de rulote în Franþa, unde ne instalãm cortul. Nimeni
nu zice nimic, iar eu sunt dezolat. Nu-mi vine sã cred cã o singurã secundã de neatenþie
poate sã dea peste cap o expediþie ºi 2 ani de antrenamente. Mai mult de atât, îmi reproºez
ºi amatorismul de care am dat dovadã. Sunt furios pe mine însumi cã mi-am pierdut
concentrarea atât de uºor. Americanul continuã sã meargã cu noi, deºi ºtie cã nu mai are
echipã ºi sperã probabil sã fie adoptat de una dintre cele douã.
Dimineaþa plecãm ºi ne îndreptãm spre Chamonix, unde ajungem în jurul orelor 5 dupã
amiazã. Orãºelul este drãguþ, dar nouã nu la asta ne stã gândul. Ne uitãm în jur, la înãlþimea
impunãtoare a crestelor care se desfãºoarã în stânga ºi în dreapta oraºului. Parcã am fi la
poalele Fãgãraºilor sau ale Bucegilor, dar ar trebui totul înmulþit cu 2 sau cu 3. Punem cortul
într-un câmp. Mihai nu poate dormi, a contactat o rãcealã în Tirol ºi toatã noaptea se
zguduie ca de friguri. Adorm cãtre dimineaþã.
A doua zi, toate bagajele sunt fãcute, ne echipãm deja de munte, ne ducem la garã ºi
luãm un tren, un fel de Mocãniþã de-a noastrã, care ar fi trebuit sã ne urce câteva dealuri,
pentru a ne duce la poalele masivului. Ne lasã însã la jumãtatea drumului, deoarece la
ultimele douã staþii se lucra. Coborâm ºi o luãm pe jos prin pãdure. În 3 ore ajungem la
poale, de acolo de unde începe urcuºul. Mã pomenesc cã ungurul îmi scoate casca crãpatã,
pe care dãdusem aproape 100 de euro ºi mi-o aruncã: „cu asta nu mai ai ce face!”, îmi
spune ºi îmi dã o cascã de-a lui, de culoare galbena ºi mult mai bunã.
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Începe un urcuº destul de abrupt, cu o greutate de aproximativ 20 de kg în spate. Încet,
încet, depãºim înãlþimea Moldoveanului nostru, unde facem câteva poze ºi ne apropiem de
baza gheþarului Bionnassay. Gheþarul este foarte mare ºi ni se transmite cã anul acesta a
coborât mult mai jos decât în alþi ani. Urcãm în zig-zag încã vreo 3 ore ºi jumãtate, având
doar compania unor capre ibex, care þineau cu tot dinadinsul sã urce alãturi de noi. Dupã
ce trecem de douã refugii ºi dupã ce observãm cã dispare din peisaj ºi pãºunea alpinã –
ultima urmã de vegetaþie –, ajungem la cabana Tette Rousse, aflatã la înãlþimea de 3167 m.
Vrem sã ne cazãm, dar curând aflãm cã locurile noastre au fost ocupate pentru cã nu
am confirmat sosirea. Protestãm, însã nu avem ce face. Ne tolãnim obosiþi pe bãncile din
sala de mese, în timp ce efectul înãlþimii ºi al lipsei de oxigen încep sã-ºi facã efectul.
Mâncãm un prânz, care ne costã enorm, 34 de euro, iar în farfurie este mâncare cam cât
ar fi pentru o gustare de dimineaþã la noi.
Se lasã seara, americanul intrã în vorbã cu noi. Francezii nu vor sã-i dea de mâncare
– doar pentru faptul cã e american! Îi cedez jumãtate din porþia mea ºi a lui Mihai (oricum,
nu mai aveam poftã de mâncare ºi tot ce mâncasem la prânz am vãrsat din cauza rãului de
înãlþime). Americanul se închinã, ne întreabã dacã suntem cumva preoþi, îi rãspundem cã
nu suntem decât români.
Noaptea, ni se elibereazã niºte locuri, deoarece jumãtate din cabanã se goleºte de
echipele care plecau la ora douã. Pleacã ºi cealaltã echipã a noastrã, avându-l în frunte pe
spaniol. Vremea e foarte urâtã, afarã sunt -50 C, iar vântul viscolit mai scade cu câteva grade
temperatura. Hotãrâm sã rãmânem ºi plecãm de dimineaþã. A fost o noapte foarte grea,
rãceala m-a prins ºi pe mine, am nasul înfundat ºi, combinat cu lipsa de oxigen, e tot ce
trebuia pentru a simþi cã mã sufoc încontinuu.
A doua zi de dimineaþã, plecãm împreunã cu americanul pe care-l adoptãm în echipa
noastrã. Deja ne ataºãm colþarii, pentru cã dãm de gheaþã. Urcãm destul de greu, pe o
temperaturã scãzutã ºi pe un început de burniþã viscolitã. Ajungem dupã 3 ore ºi ceva la
cabana Goutier, aflatã cam la 3817 metri altitudine. Suntem obosiþi ºi epuizaþi. Nu am
mâncat de aproape o zi ºi, chiar ºi atunci, tot ce am mâncat am dat afarã. Vremea se
înrãutãþeºte. Ascultãm prognoza, care ne spune cã mâine va fi o fereastrã de soare în jurul
prânzului. Suntem cam sceptici în aceastã privinþã. Ieºim afarã pentru a hotãrî ce avem de
fãcut ºi observãm noua cabanã Goutier, aflatã cu 100 de metri mai sus, având forma unei
farfurii zburãtoare. A fost construitã doar din ce aduce elicopterul, dar este extrem de
modernã ºi mult mai mare. Jumãtate este prinsã pe stâncã ºi jumãtate atârnã în afarã, prinsã
de niºte piloni enormi. Vremea se înrãutãþeºte ºi la fel ºi starea noastrã. Mihai a ajuns la
apogeul bolii, iar eu resimt din plin efectele lipsei de oxigen. Se pune problema sã ne
întoarcem. Mi-e foarte greu sã iau aceastã decizie. Ce-i voi spune domnului decan? Ce va
spune baroul? Ce se va întâmpla cu sponsorizarea, cum o voi justifica?
Afarã începe sã ningã, iar vântul începe sã spulbere zãpada de pe creste. E clar cã nu
va fi vreme bunã în urmãtoarele zile. Dau totuºi un telefon domnului decan, dar, având în
vedere semnalul foarte prost de la acea înãlþime, nu reuºesc sã îl prind. Îi las un mesaj totuºi.
Încep sã înþeleg cã decizia finalã îmi aparþine, la fel ºi viaþa mea ºi a colegilor de echipã.
Nu am ce face ºi, cu mare greutate îmi dau ºi eu votul pentru coborâre. În doar douã ore
ºi jumãtate suntem înapoi la Tette Rousse. Ne trântim terminaþi pe podea, deoarece nu mai
sunt camere libere. Reuºesc sã prind un somn cu toata agitaþia din sala de mese. Mã trezesc
la intervale de câte 2-3 ore doar ca sã dau afarã, nici eu nu mai ºtiu ce. Au trecut mai mult
de 30 de ore de când nu am mai mâncat nimic. Pe la 8 seara se întoarce ºi cealaltã echipã.
A fost surprinsã de viscol ºi s-a întors din drum când ajunsese pe Dom du Gouter la peste
4200 de metri. Ce e cu atâtea ghinioane? Ca sã fie tacâmul complet, Mihai primeºte un
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telefon de la soþia lui, care-i spune ca la întoarcere sã-ºi facã bagajele. Divorþul e iminent.
Mihai se închide în el ºi nu mai scoate un cuvânt.
Spaniolului i se scot hainele ºi, dupã niºte icnete înãbuºite, observ o patã vânãtã pe
partea dreaptã, în dreptul coastelor. Are douã fisurate în urma unei cãderi. Deci de asta s-au
întors.
La unu noaptea viscolul înceteazã. Peste o jumãtate de orã înceteazã ºi ninsoarea. Nu
reuºesc sã adorm deloc, mã gândesc mereu la neºansa noastrã, dar mã obsedeazã acea
prognozã meteo de a doua zi. Mã gândesc dacã totuºi am încerca. Îi spun lui Mihai „Ce-ar
fi sã mergem? Dacã mergem încontinuu ºi cretinii ãia de la meteo nu au greºit, atunci s-ar
putea sã prindem vremea bunã chiar pe vârf”. Mihai aprobã din cap. Ne uitãm la american,
iar acesta ne întreabã într-o olteneascã stâlcitã „Mersãºi?”, adicã mergem? „Mersãºi!” îi
rãspund ºi începem sã ne echipãm pe întuneric. Lãsãm jumãtate din bagaje la cabanã,
decizie foarte riscantã dacã temperatura cobora sau eram prinºi de viscol, dar mãcar suntem
mai uºori ºi, în consecinþã, mai rapizi. Plecãm noaptea doar cu lanternele de cap. Ajungem
din nou la Goutier în doar 3 ore, dar cu rezervele de apã la jumãtate. În ritmul ãsta de
consum al apei, nu vom mai avea ce bea la întoarcere. Decidem sã facem o pauzã mult mai
mare la cabanã, unde bem ceai ºi cafea, iar eu trag vreo 3 gâturi dintr-o bãuturã extrem de
tare a unor bulgari care nu atinseserã vârful ºi hotãrâserã sã se îmbete de supãrare. Plecãm
la ora 8 fãrã un sfert. La 11 ajungem pe Dom. Nu ne oprim. Temperatura e bunã ºi parcã
ne mânã cineva cu biciul de la spate. Depãºim în dreapta noastrã un alt refugiu, al cãrui
nume l-am ºi uitat. Mihai merge tãcut, ºtiu ºi faptul cã decizia lui s-a bazat pe faptul cã nu
mai are ce pierde ºi asta mã sperie.
Mergem în continuare pe un drum infernal, dar pe o vreme bunã. Avem pauze foarte
mici, sub 5 minute. Observãm vârful ºi parcã avem aripi la picioare. Am uitat ºi sã mai bem
apã. Ajungem într-un târziu pe vârf, în jurul orei 14. Vrem sã facem poze, dar, ghinion: e
o ceaþã foarte deasã ºi aparatul e descãrcat. Mã deranjeazã faptul cã francezii nu au nici
mãcar un semn prin care sã marcheze vârful. Ce naiba, la noi fiecare vârfuleþ are un stâlp
unde scrie numele lui ºi altitudinea, sau mãcar o piatrã de vârf ºi suntem în România. Aici,
nimic! E cel mai înalt vârf din Europa ºi nu este semnalizat prin nimic.
Ne întoarcem ºi, dupã ce mergem o jumãtate de orã, apare ºi fereastra de vreme bunã
mult anunþatã. Norii se sparg, ceaþa se mai risipeºte. Mihai îºi scoate bateriile pe care le
þinuse la piept pe pielea goalã ca sã le încãlzeascã ºi facem poze. Drapelul României ºi
steagul Baroului Dolj fluturã pe Mont Blanc, deasupra Europei! Nu mai apucãm sã facem
poze ºi cu americanul sau cu ungurul, pentru cã bateriile se descarcã din nou. Ar trebui sã
stãm acolo cam o jumãtate de orã pânã se încarcã iar, þinute la cãldurã, pentru a face ºi
ultimele poze, iar apoi sa plecãm. Dar ar fi mult prea riscant, deoarece nu ºtim cât va dura
aceastã fereastrã ºi riscãm sã o pierdem. ªi dacã tot e sã o pierdem, mãcar sã se întâmple
cât mai aproape de Goutier. Aºa cã, strângem repede ºi ne întoarcem. Reuºim sã ajungem
pe luminã la cabanã ºi mai avem timp ºi de câteva poze. De abia acum constatãm cã nu
am avut timp sã observãm peisajul din jurul nostru. Încercãm sã cuprindem cu privirea –
deoarece bateriile au murit din nou din cauza temperaturii care scãdea rapid – înãlþimile
care ne înconjurau. În jurul nostru se înãlþau cele mai înalte vârfuri ale Alpilor ºi ale Europei.
În faþa acestei priveliºti, sentimentul de obosealã a dispãrut. Le mai îmbrãþiºãm o datã cu
privirea, dupã care intram cu toþii în cabanã…
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Cugetare
Romeo NEGREANU
Avocat Baroul Dolj

Sã cugeþi într-o noapte,
Ce-ai pierdut într-o zi,
Sã afli dacã eºti tu?
În micul tãu univers complex,
Sã te intrebi?
Dacã o sã fii ca azi,
Sau poate ca ieri,
Sã-þi întrebi aproapele,
Dacã visul tãu
Poate deveni un strop de realitate
ªi aºa ai sã afli,
Cã timpul este aici
ªi tu eºti departe,
Dar nu-i nimic
Viaþa va curge mereu
Într-o nouã zi
ªi o misterioasã noapte.

