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Decizii de admitere a recursului în interesul legii
şi pentru dezlegarea unor chestiuni de drept,
pronunţate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
în materie penală, în anul 207
Monica NEAGU
Mariana COJOCARU
experţi
Consiliul Legislativ
În publicaţia Buletin de informare legislativă nr.
1/2017 şi 2/2017 am prezentat, pe scurt, deciziile de
admitere a recursului în interesul legii şi pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept, pronunţate de
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în anul 2016, în
materie penală şi civilă.
După cum am menţionat anterior, recursul în
interesul legii şi sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile
pentru dezlegarea unei chestiuni de drept reprezintă
două instituţii procesuale relevante pentru dezvoltarea unitară a jurisprudenţei, deciziile de admitere
adoptate de instanţa supremă în aceste situaţii fiind
obligatorii pentru instanţe.
Continuăm să prezentăm, prin această informare,
seria deciziilor de admitere a recursului în interesul
legii, privitoare la aspecte ce ţin de legea penală,
precum şi a deciziilor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, pronunţate de Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie în cursul anului 2017. În
perioada de referinţă, Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie a pronunţat 21 decizii de admitere a recursului în interesul legii, dintre care 7 se referă la
aspecte ce ţin de legea penală, şi 15 decizii pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală.
I. Decizii de admitere a recursului în interesul
legii
Decizia nr. 3 din 6 martie 20171
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a luat în examinare recursul în interesul legii formulat de Colegiul
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de conducere al Curţii de Apel Cluj privind modul
de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 324
alin. (1) pct. 3 teza a doua din Codul de procedură
civilă de la 1865 cu privire la momentul de la care
începe să curgă termenul de revizuire.
Instanţa supremă a admis recursul în interesul
legii şi, în interpretarea unitară a dispoziţiilor art. 324
alin. (1) pct. 3 teza a doua din Codul de procedură
civilă de la 1865, a stabilit că momentul de la care
începe să curgă termenul de revizuire de o lună îl
constituie data la care partea a luat cunoştinţă, în
orice mod, de împrejurările pentru care constatarea
infracţiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre
penală.
Această dată nu poate depăşi intervalul de 3 ani
de la data producerii împrejurărilor sus-menţionate.
Decizia nr. 4 din 20 martie 20172
Recursul în interesul legii declarat de procurorul
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie a avut ca obiect interpretarea şi
aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 378 alin. (1)
lit. c) din Codul penal, în ipoteza săvârşirii infracţiunii de abandon de familie prin neplata, cu reacredinţă, timp de trei luni, a pensiei de întreţinere
datorată mai multor persoane şi stabilită printr-o
singură hotărâre judecătorească.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul
în interesul legii şi a stabilit că, în interpretarea şi
aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 378 alin. (1) lit. c)
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din Codul penal, infracţiunea de abandon de familie
săvârşită prin neplata, cu rea-credinţă, timp de trei
luni, a pensiei de întreţinere, instituită printr-o singură
hotărâre judecătorească în favoarea mai multor
persoane, constituie o infracţiune unică continuă.
Decizia nr. 5 din 20 martie 20173
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a luat în
examinare recursul în interesul legii declarat de
procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie vizând interpretarea şi
aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 485 alin. (1)
lit. b) teza I din Codul de procedură penală privind
respingerea acordului de recunoaştere a vinovăţiei,
în ipoteza în care consimţământul valabil exprimat
de inculpat în faza de urmărire penală pentru
încheierea acestuia este retras în faţa instanţei de
judecată.
Instanţa supremă a admis recursul în interesul
legii şi, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 485 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de
procedură penală, a stabilit că retragerea de către
inculpat, în faţa instanţei de judecată, a consimţământului valabil exprimat în cursul urmăririi penale,
în condiţiile art. 482 lit. g) din Codul de procedură
penală, nu constituie temei pentru respingerea acordului de recunoaştere a vinovăţiei.
Decizie nr. 13 din 3 iulie 20174
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a luat în examinare recursul în interesul legii declarat de Colegiul
de conducere al Curţii de Apel Târgu Mureş privind
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor
art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală, în
sensul stabilirii fazei de la care se reia procesul
penal, în urma admiterii cererii de redeschidere a
procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei
condamnate.
Soluţionând respectiva solicitare, Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii
declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel
Târgu Mureş şi, în interpretarea şi aplicarea unitară a
dispoziţiilor art. 469 alin. (3) din Codul de procedură
penală, a stabilit că, în urma admiterii cererii de
redeschidere a procesului penal pentru persoanele
condamnate judecate în lipsă, cauza se reia din faza
judecăţii în primă instanţă.
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Decizia nr. 14 din 18 septembrie 20175
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a luat în examinare sesizarea Colegiului de conducere al Curţii
de Apel Bucureşti vizând interpretarea şi aplicarea
unitară a dispoziţiilor art. 56 din Legea nr. 254/2013
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare.
Admiţând recursul în interesul legii formulat de
Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti,
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că în
interpretarea dispoziţiilor art. 56 din Legea nr. 254/
2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor
privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, judecătorul de supraveghere a privării de libertate din cadrul penitenciarului a cărui
administraţie a dispus măsuri pretins a fi îngrădit
exercitarea drepturilor persoanei condamnate este
competent să soluţioneze pe fond plângerea formulată, chiar dacă ulterior aceasta a fost transferată
definitiv sau temporar.
Decizia nr. 15 din 18 septembrie 20176
Recursul în interesul legii declarat de Colegiul de
conducere al Curţii de Apel Timişoara a avut ca
obiect solicitarea de interpretare a sintagmei „stabilirea caracterului nelegal al arestării preventive” din
cuprinsul art. 539 alin. (2) din Codul de procedură
penală.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul
în interesul legii formulat de Colegiul de conducere
al Curţii de Apel Timişoara şi, în consecinţă, a stabilit
că în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 539
alin. (2) din Codul de procedură penală, caracterul
nelegal al măsurilor preventive privative de libertate
trebuie să fie constatat explicit prin actele jurisdicţionale prevăzute în cuprinsul acestuia. Hotărârea
judecătorească de achitare, prin ea însăşi, nu poate
constitui temei al stabilirii caracterului nelegal al
măsurii privative de libertate.
Decizia nr. 19 din 16 octombrie 20177
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a luat în examinare recursul în interesul legii formulat de Curtea
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de Apel Braşov vizând obligativitatea luării măsurilor asigurătorii în cauzele penale aflate în cursul
judecăţii, atunci când din verificările efectuate a
rezultat că inculpatul nu are niciun bun în proprietate.
Instanţa supremă a admis recursul în interesul
legii şi, în consecinţă, a stabilit că atunci când se
instituie măsuri asigurătorii în procesul penal nu este
necesar să se indice sau să se dovedească ori să se
individualizeze bunurile asupra cărora se înfiinţează
măsura asigurătorie.
Decizia nr. 20 din 16 octombrie 20178
Recursul în interesul legii declarat de Colegiul de
conducere al Curţii de Apel Târgu Mureş a avut ca
obiect interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 235 alin. (1) din Codul de procedură
penală, în sensul stabilirii modalităţii de calcul al
termenului de 5 zile în care propunerea de prelungire
a arestării preventive se depune la judecătorul de
drepturi şi libertăţi, respectiv dacă aceasta este cea
prevăzută de dispoziţiile art. 269 alin. (2) şi (4) din
Codul de procedură penală sau cea prevăzută de
dispoziţiile art. 271 din Codul de procedură penală.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul
în interesul legii declarat de Colegiul de conducere
al Curţii de Apel Târgu Mureş şi a stabilit că, în
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor
art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală,
termenul de 5 zile prevăzut de art. 235 alin. (1) din
Codul de procedură penală se calculează potrivit
art. 269 alin. (1), (2) şi (4) din Codul de procedură
penală.
Decizia nr. 21 din 6 noiembrie 20179
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a luat în examinare sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie cu privire la încadrarea juridică
a faptei de evidenţiere, în actele contabile sau în alte
documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază
operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni
fictive, în ipoteza înregistrării unor facturi fiscale şi
chitanţe de plată întocmite în fals în numele unor
societăţi comerciale care nu recunosc tranzacţiile sau
care au avut în perioada funcţionării comportamentul fiscal asemănător societăţilor comerciale tip
„fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea
obligaţiilor fiscale; respectiv cu privire la raportul
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dintre infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de
art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru
prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu
modificările ulterioare şi infracţiunile de fals în
înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals,
prevăzute de art. 322 şi art. 323 din Codul penal.
Instanţa supremă a admis recursul în interesul
legii formulat de procurorul general al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor vizând
încadrarea juridică a faptei de evidenţiere, în actele
contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor
care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea
altor operaţiuni fictive, în ipoteza înregistrării unor
facturi fiscale şi chitanţe de plată întocmite în fals în
numele unor societăţi comerciale care nu recunosc
tranzacţiile sau care au avut în perioada funcţionării comportamentul fiscal asemănător societăţilor
comerciale „fantomă”, în scopul sustragerii de la
îndeplinirea obligaţiilor fiscale; raportul dintre infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1)
din Legea nr. 241/2005 şi infracţiunile de fals în
înscrisuri sub semnătură privată/uz de fals prevăzute
de art. 322 şi art. 323 din Codul penal, a stabilit că:
fapta de evidenţiere în actele contabile sau în alte
documente legale a cheltuielilor care nu au la bază
operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni
fictive, prin folosirea de facturi şi chitanţe fiscale
falsificate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea
obligaţiilor fiscale, constituie infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea
evaziunii fiscale.
II. Decizii privind dezlegarea unor chestiuni de
drept
Decizia nr. 2 din 25 ianuarie 201710
Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a avut
ca obiect solicitarea pronunţării unei hotărâri prealabile
pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept:
„dacă în interpretarea şi aplicarea formei agravate
prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea
faptelor de corupţie (forma în vigoare anterior anului
2014) este suficient ca făptuitorul să aibă ca atribuţii
de serviciu constatarea ori sancţionarea contravenţiilor indiferent dacă infracţiunea de luare de mită
nu are legătură cu atribuţiile de serviciu privind
constatarea sau sancţionarea contravenţiilor sau
reţinerea formei agravate este condiţionată de
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săvârşirea infracţiunii de luare de mită în legătură cu
atribuţiile de serviciu privind constatarea sau sancţionarea contravenţiilor”.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis sesizarea,
stabilind că dispoziţiile art. 7 alin. (1) din Legea
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (forma în vigoare anterior
anului 2014) se aplică doar în ipoteza în care infracţiunea de luare de mită a fost săvârşită de făptuitor în
legătură cu atribuţiile de serviciu ale acestuia privind
constatarea sau sancţionarea contravenţiilor.
Decizia nr. 3 din 28 februarie 201711
Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a avut
ca obiect solicitarea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei
probleme de drept: „atunci când o persoană comite,
în aceeaşi împrejurare, una sau mai multe acţiuni
care pot constitui elementul material conform
enumerării din art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000,
având ca obiect material mai multe categorii de
droguri, prevăzute în tabele diferite (de risc şi de
mare risc), ne aflăm în prezenţa unui concurs de
infracţiuni prevăzut de art. 2 alin. (1) din Legea
nr. 143/2000 şi art. 2 alin. (2) din aceeaşi lege cu
aplicarea art. 38 din Codul penal sau a unei unităţi
legale de infracţiuni sub forma infracţiunii continuate, prevăzute de art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul
penal, ori a infracţiunii complexe prevăzute de art. 2
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea
art. 35 alin. (2) din Codul penal”.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis sesizarea, stabilind că în interpretarea dispoziţiilor art. 2
din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
săvârşirea, în aceeaşi împrejurare, a unei singure
acţiuni dintre cele enumerate în alineatul (1) al
acestui articol, care are ca obiect atât droguri de risc,
cât şi droguri de mare risc, reprezintă o infracţiune
simplă, ca formă a unităţii naturale de infracţiune,
prevăzută de art. 2 alin. (1) şi (2) din acelaşi act
normativ.
Decizia nr. 6 din 28 februarie 201712
Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a avut
ca obiect solicitarea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de
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drept: „Interpretarea dispoziţiilor art. 2531 din Codul
penal din 1969, în sensul de a lămuri dacă intră sub
incidenţa Deciziei Curţii Constituţionale nr. 603 din
6 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 845 din 13 noiembrie 2015
[prin care s-a constatat că sintagma „raporturi
comerciale” din cuprinsul dispoziţiilor art. 301
alin. (1) din Codul penal este neconstituţională],
fiind dezincriminată, fapta funcţionarului public
care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit
un act ori a participat la luarea unei decizii prin care
s-a realizat, direct sau indirect, un folos material
pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi
comerciale în sensul art. 2531 din Codul penal din
1969, în situaţia în care atât actul sau decizia
funcţionarului public, cât şi raporturile comerciale
cu beneficiarul au avut loc anterior datei de
1.10.2011 când a intrat în vigoare Legea nr. 71/2011
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009
privind Codul civil, când noţiunea de „raport comercial” avea un înţeles normativ determinat şi determinabil prin prisma dispoziţiilor Codului comercial,
cum s-a stabilit în paragraful 20 din Decizia Curţii
Constituţionale nr. 603 din 6 octombrie 2015”.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis sesizarea, stabilind că fapta funcţionarului public care, în
exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act
ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a
obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial
pentru o persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale intră sub incidenţa Deciziei Curţii Constituţionale nr. 603 din 6 octombrie 2015, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din
13 noiembrie 2015, fiind dezincriminată, indiferent
de data îndeplinirii actului ori a participării la luarea
deciziei şi indiferent de data raporturilor comerciale.
Decizia nr. 7 din 15 martie 201713
Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a avut
ca obiect solicitarea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei
chestiuni de drept: „dacă, în aplicarea dispoziţiilor
art. 41 alin. (1) din Codul penal, la stabilirea stării de
recidivă postexecutorie se are în vedere ca prim
termen al recidivei pedeapsa stabilită prin cumul,
potrivit art. 83 din Codul penal din 1969 (art. 96
raportat la art. 43 din Codul penal), sau pedepsele
componente ale pluralităţii de infracţiuni constatate”.
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Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis sesizarea, stabilind că în aplicarea dispoziţiilor art. 41
alin. (1) din Codul penal, la stabilirea stării de recidivă postexecutorie se are în vedere, ca prim termen
al recidivei, pedeapsa stabilită prin cumul, potrivit
art. 83 din Codul penal anterior (art. 96 raportat la
art. 43 din Codul penal).
Decizia nr. 8 din 15 martie 201714
Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a avut
ca obiect solicitarea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „dacă în
sensul legii penale, profesorul din învăţământul
preuniversitar de stat este funcţionar public în accepţiunea art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul
penal sau în accepţiunea art. 175 alin. (2) din Codul
penal”.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis sesizarea, stabilind că profesorul din învăţământul preuniversitar de stat are calitatea de funcţionar public în
accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza
a II-a din Codul penal.
Decizia nr. 9 din 15 martie 201715
Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a avut
ca obiect solicitarea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de
drept: „dacă art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005,
în forma în vigoare până la data 1 februarie 2014,
reglementează o cauză de nepedepsire/reducere a
limitelor de pedeapsă cu caracter real sau personal”.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis sesizarea şi a stabilit că dispoziţiile art. 10 alin. (1) din
Legea nr. 241/2005, în forma în vigoare până la data
1 februarie 2014, reglementează o cauză de nepedepsire/reducere a limitelor de pedeapsă cu caracter
personal.
Decizia nr. 10 din 29 martie 201716
Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a avut
ca obiect solicitarea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de
drept: „Dacă în interpretarea dispoziţiilor art. 426
lit. b) din Codul de procedură penală, instanţa care
soluţionează contestaţia în anulare, după admiterea
în principiu a acesteia, poate reanaliza o cauză de
încetare a procesului penal, în cazul în care instanţa
14
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de apel a dezbătut şi analizat incidenţa cauzei de
încetare a procesului penal, pentru care existau
probe la dosar”.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis sesizarea, stabilind că în interpretarea dispoziţiilor
art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală, instanţa
care soluţionează contestaţia în anulare nu poate
reanaliza o cauză de încetare a procesului penal, în
cazul în care instanţa de apel a dezbătut şi a analizat
incidenţa cauzei de încetare a procesului penal.
Decizia nr. 11 din 12 aprilie 201717
Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a avut
ca obiect solicitarea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „în ce
măsură tractorul agricol sau forestier condus pe
drumurile publice devine asimilat autovehiculului,
iar conducerea pe drumurile publice a unui tractor
agricol sau forestier neînregistrat, potrivit legii, sau
de către o persoană care nu posedă permis de
conducere întruneşte condiţiile de tipicitate a infracţiunilor prevăzute de art. 334 alin. (1) din Codul
penal, respectiv art. 335 alin. (1) din Codul penal”.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis sesizarea şi a stabilit că, „în interpretarea noţiunii de
«autovehicul», prevăzută de art. 334 alin. (1) din Codul penal şi art. 335 alin. (1) din Codul penal, raportat
la art. 6 pct. 6 şi pct. 30 din O.U.G. nr. 195/2002,
modificată şi completată prin O.G. nr. 21/26.08.2014,
conducerea pe drumurile publice a unui tractor
agricol sau forestier neînmatriculat/neînregistrat
potrivit legii sau de către o persoană care nu posedă
permis de conducere nu întruneşte condiţiile de
tipicitate ale infracţiunilor prevăzute de art. 334
alin. (1) din Codul penal, respectiv de art. 335
alin. (1) din Codul penal”.
Decizia nr. 13 din 25 aprilie 201718
Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a avut
ca obiect solicitarea pronunţării unei hotărâri
prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de
drept: „Dacă instituţia aplicării legii penale mai
favorabile reglementată de art. 6 din Codul penal
este incidentă sau nu în situaţia în care legea penală
mai favorabilă a intervenit după liberarea condiţionată din executarea pedepsei, iar ulterior modificării
legislative restul de pedeapsă rămas neexecutat a fost
revocat printr-o altă hotărâre de condamnare,
17
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 479 din 26 iunie 2017.
18
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 464 din 21 iunie 2017.
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rămasă definitivă, prin care nu s-a făcut aplicarea
dispoziţiilor art. 6 din Codul penal”.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis sesizarea, stabilind că dispoziţiile art. 6 din Codul penal
sunt incidente în ipoteza în care legea penală mai
favorabilă a intervenit după liberarea condiţionată a
persoanei condamnate, iar ulterior s-a dispus executarea restului de pedeapsă, printr-o nouă hotărâre
definitivă de condamnare, prin care instanţa nu s-a
pronunţat cu privire la aplicarea legii penale mai
favorabile după judecarea definitivă a cauzei.
Decizia nr. 15 din 25 aprilie 201719
Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a avut
ca obiect solicitarea pronunţării unei hotărâri
prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei
de drept „dacă acţiunea unică continuă de transport
a drogurilor de risc/mare risc, pe teritoriul altui stat
şi ulterior pe teritoriul României, poate constitui
elementul material al infracţiunilor prevăzute de
art. 2 şi 3 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea
şi combaterea traficului şi consumului ilicit de
droguri, în concurs ideal, sau infracţiunea unică
prevăzută de art. 3 din aceeaşi lege”.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis sesizarea, stabilind că „în interpretarea dispoziţiilor art. 2
şi art. 3 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
acţiunea unică continuă de transport al drogurilor pe
teritoriul unui stat străin şi pe teritoriul României,
fără drept, întruneşte atât elementele constitutive ale
infracţiunii prevăzute în art. 2 din Legea nr. 143/2000,
cât şi elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute în art. 3 din acelaşi act normativ, în concurs
formal (ideal)”.
Decizia nr. 18 din 30 mai 201720
Obiectul acestei decizii a constat în solicitarea
pronunţării de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a
unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu
a problemei de drept: „dacă, în sensul legii penale,
funcţionarul bancar, angajat al unei societăţi bancare
cu capital integral privat, autorizată şi aflată sub
supravegherea Băncii Naţionale a României, este sau
nu funcţionar public, în accepţiunea art. 175 alin. (2)
din Codul penal”.
19
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 369 din 18 mai 2017.
20
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 545 din 11 iulie 2017.
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Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis sesizarea, stabilind că, „în sensul legii penale, funcţionarul
bancar, angajat al unei societăţi bancare cu capital
integral privat, autorizată şi aflată sub supravegherea
Băncii Naţionale a României, este funcţionar public,
în accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. (2) din
Codul penal”.
Decizia nr. 23 din 19 septembrie 201721
Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a avut
ca obiect solicitarea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de
drept: „dacă în interpretarea dispoziţiilor art. 33 din
Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor şi art. 9 din Legea nr. 241/ 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în
ipoteza concursului de infracţiuni dintre infracţiunea
de evaziune fiscală şi infracţiunea de spălare a
banilor, se impune luarea măsurii de siguranţă a
confiscării speciale a sumelor de bani ce au făcut
obiectul infracţiunii de spălare a banilor şi care
provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală,
concomitent cu obligarea inculpaţilor la plata
sumelor reprezentând obligaţii fiscale datorate
statului ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală şi, în caz afirmativ, suma ce face
obiectul confiscării este reprezentată de valoarea
totală a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni
reale sau de valoarea prejudiciului cauzat bugetului
de stat ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune
fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea
nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea
evaziunii fiscale”.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis sesizarea, stabilind că „în interpretarea dispoziţiilor
art. 33 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor şi art. 9 din Legea
nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în ipoteza concursului de infracţiuni dintre
infracţiunea de evaziune fiscală şi infracţiunea de
spălare a banilor nu se impune luarea măsurii de
siguranţă a confiscării speciale a sumelor de bani ce
au făcut obiectul infracţiunii de spălare a banilor şi
care provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune
fiscală concomitent cu obligarea inculpaţilor la plata
sumelor reprezentând obligaţii fiscale datorate statului ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune
fiscală”.
21

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 878 din 8 noiembrie 2017.
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Decizia nr. 24 din 19 septembrie 201722
Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a avut
ca obiect solicitarea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept vizând
modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 83
alin. (1) lit. b) din Codul penal şi art. 88 alin. (3) din
Codul penal, respectiv dacă „în ipoteza săvârşirii
unei noi infracţiuni intenţionate în termenul de
supraveghere al amânării aplicării unei pedepse este
obligatorie dispunerea condamnării pentru noua
infracţiune ori se poate dispune din nou amânarea
aplicării pedepsei pentru aceasta, fără revocarea
amânării aplicării pedepsei anterioare”.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis sesizarea, stabilind că „în ipoteza săvârşirii unei noi
infracţiuni intenţionate în termenul de supraveghere
al amânării aplicării unei pedepse, atât pronunţarea
soluţiei de condamnare pentru noua infracţiune, cât şi
revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare sunt
obligatorii”.

22

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 860 din 1 noiembrie 2017.
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Decizia nr. 25 din 3 octombrie 201723
Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a avut
ca obiect solicitarea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de
drept „dacă acţiunile enumerate în art. 9 lit. b) şi c)
din Legea nr. 241/2005 reprezintă modalităţi normative distincte de săvârşire a infracţiunii de evaziune
fiscală sau variante alternative ale elementului
material al infracţiunii unice de evaziune fiscală”.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis sesizarea,
stabilind că „acţiunile şi inacţiunile enunţate în art. 9
alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005 pentru
prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, care se
referă la aceeaşi societate comercială, reprezintă
variante alternative de săvârşire a faptei, constituind o
infracţiune unică de evaziune fiscală prevăzută de
art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005
pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale”.

23

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 936 din 28 noiembrie 2017.
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Consideraţii privind instituţia derogării în perioada
legislativă aferentă anului 2017
Alina-Iuliana ŞTEFAN
expert
Consiliul Legislativ
Prezentul studiu este o continuare a celui intitulat
Consideraţii privind instituţia derogării în perioada
legislativă 2015-2016, publicat în Buletin de informare legislativă nr. 4/20161, fiind, de asemenea,
realizat de către Secţia de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare – Sectorul de evidenţă oficială
a legislaţiei şi de elaborare a Repertoriului legislaţiei
României, din cadrul Consiliului Legislativ.
Cu acest prilej, vom examina actele normative
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017, vom
evidenţia actele normative care conţin dispoziţii
derogatorii şi pe cele de la care s-a derogat cel mai
frecvent în perioada amintită, făcând comparaţie cu
aceeaşi perioadă a anului 2016. Totodată, vom exemplifica utilizarea improprie a acestui eveniment
legislativ, din prisma exigenţelor de tehnică legislativă şi vom face propuneri pentru îmbunătăţirea
calităţii dispoziţiilor legale. În secundar, vom analiza
efectele normei derogatorii faţă de dispoziţiile penale
la care se raportează şi vom formula concluzii.

Pentru realizarea prezentului studiu, au fost avute
în vedere toate actele normative care au fost avizate
în fază de proiect de către Consiliul Legislativ (legi,
ordonanţe, ordonanţe de urgenţă şi hotărâri ale
Guvernului), atribut înfăptuit potrivit Constituţiei
României, republicată, a Legii nr. 73/1993 pentru
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului
Legislativ, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi a Legii nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, după cum am arătat în studiul anterior.
I. SITUAŢIA STATISTICĂ A NORMEI
DEROGATORII, AFERENTĂ ANULUI 2017
Analizând tabelul actelor normative publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I, în anul 2017,
se observă faptul că, similar anului 2016, în continuare s-a apelat la instituţia derogării ca procedeu
legislativ care să exprime soluţii speciale, cu abatere
de la norma generală în materie, care sunt aplicabile
unor situaţii juridice restrânse sau chiar singulare.
2016

2017

Total acte

Acte care conţin
norme derogatorii

Total acte

Acte care conţin
norme derogatorii

Legi

249

22

275

25

Ordonanţe de urgenţă ale Guvernului

98

27

116

30

Ordonanţe ale Guvernului

27

3

30

5

Hotărâri ale Guvernului

482

13

412

24

TOTAL

856

65

833

84

Din punct de vedere statistic, pentru anul 2017,
remarcăm o situaţie uşor diferită faţă de aceeaşi
perioadă a anului 2016. În primul rând, aşa cum
rezultă din acest tabel, faţă de anul 2016, în anul 2017
s-a înregistrat o scădere, cu cca. trei procente, a
numărului de acte normative publicate în perioada
supusă analizei. În al doilea rând, concomitent s-a
1

10

www.clr.ro/eBuletin/4_2016/Buletin_4_2016.pdf.

înregistrat o creştere a numărului de acte la care s-a
aplicat procedeul legislativ al derogării, cu două
procente (la 10%, faţă de 8% în anul 2016). Nici de
această dată, la calculele statistice realizate, în totalul
actelor normative nu sunt cuprinse cele care aprobă/
ratifică acte internaţionale.
În ceea ce priveşte vechimea actelor de la dispoziţiile cărora s-a derogat, aceasta se situează între
anul 1990 al publicării lor şi 2017, cu precădere
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derogând de la acte mai vechi de 10 ani de la perioada
supusă analizei.
Nu ne putem pronunţa asupra oportunităţii
soluţiilor legislative adoptate în toate aceste acte
normative însă, faptul că s-a înregistrat o creştere a
frecvenţei normelor de derogare de la norme generale
ale diverselor materii supuse legiferării, ne formează
convingerea că, deseori, nu au fost găsite resursele
suficiente în cadrul legal general existent, pentru a da
naştere unor noi situaţii juridice, fără a apela la
utilizarea acestui procedeu legislativ.
II. NORMA DE DEROGARE ÎN PROCESUL
DE ELABORARE A PROIECTELOR DE
ACTE NORMATIVE
Referitor la tema principală a actualului studiu,
aceasta nu poate fi separată de contextul socio-politic
diferit, în perioada supusă analizei, faţă de aceeaşi
perioadă a anului 2016 şi ne referim la finalizarea
unui proces electoral în luna decembrie a acestui an
şi crearea unei noi configuraţii politice la nivelul
Parlamentului şi al Guvernului României, începând
cu luna ianuarie 2017. Această stare de fapt se

reflectă şi în activitatea legislativă a acestor instituţii,
a priorităţilor avute în vedere pentru punerea în
aplicare a Programului de guvernare 2017-2020.
Astfel, pentru soluţionarea unor noi situaţii juridice, diferite faţă de norma generală, în perioada care
ne interesează s-a apelat deseori la normele derogatorii. Asemănător anului 2016 analizat, cele mai
multe dintre acestea au fost realizate astfel:
a) De la prevederile Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, se
derogă, cu titlu exemplificativ, prin următoarele acte:
– Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor
în cadrul prestării de servicii transnaţionale2
– Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă3
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017
privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/
2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de energie
şi pentru modificarea unor acte normative4.
Din tabelul următor, se observă faptul că, de la O.G.
nr. 2/2001 se prevăd 15 norme derogatorii într-un
număr total de 9 acte normative, astfel:

Anul

Legi

Ordonanţe de urgenţă

Ordonanţe

Hotărâri ale Guvernului

2017

6 acte/9 norme

2 acte/5 norme

1 act/1 normă

–

Din analiza acestor acte normative, reiese faptul
că, asemănător anului 2016, şi în anul 2017, s-a
derogat frecvent de la dispoziţiile art. 8 alin. (2) din
ordonanţă, care stabileşte contravenţiile sancţionate
prin lege, ordonanţă, hotărâre a Guvernului sau, după
caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei,

oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului
Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului
General al Municipiului Bucureşti.

2
Art. 51 (Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (1)
din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, executarea sancţiunilor contravenţionale
aplicate pentru contravenţiile săvârşite în condiţiile prevăzute la
art. 24 alin. (4) şi (5), art. 47 şi 48 se prescrie dacă procesul-verbal
de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi de aplicare a
sancţiunii nu a fost comunicat contravenientului în termen de
4 luni de la data aplicării sancţiunii.) din Legea nr. 16/2017,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din
21 martie 2017.
3
Art. 127 alin. (1) lit. c) („În cazul constatării contravenţiilor
prevăzute la art. 126 pot fi aplicate următoarele sancţiuni şi
măsuri administrative: amendă cuprinsă, prin derogare de la
prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, …, între
următoarele limite:”), din Legea nr. 24/2017, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 29 martie
2017.

4
Art. I pct. 29 (cu referire la art. 30 alin. (2¹) din Legea
nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de energie: „b) prin derogare de la
prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, cu amendă cuprinsă între 1%-5% din
cifra de afaceri realizată în cazul operatorilor economici în anul
financiar anterior…) din O.U.G. nr. 24/2017, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 31 martie 2017.
5
Art. 26 alin. (1) (Prin derogare de la prevederile art. 30
alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, se pot aloca Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin hotărâre a
Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017 pentru
finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, inclusiv
etapa a II-a.) din Legea nr. 6/2017, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 127 din 17 februarie 2017.
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ulterioare, se derogă, cu titlu exemplificativ, prin
următoarele acte:
– Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/20175
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
20176

– Legea nr. 167/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Apărării7.
Din tabelul următor, se observă faptul că, de la
Legea nr. 500/2002 se prevăd 19 norme derogatorii
într-un număr total de 9 acte normative, astfel:

Anul

Legi

Ordonanţe de urgenţă

Ordonanţe

Hotărâri ale Guvernului

2017

4 acte/11 norme

4 acte/7 norme

1 act/1 normă

–

De asemenea, din analiza actelor normative, rezultă
faptul că se derogă frecvent de la dispoziţiile art. 30
alin. (2) din lege, referitor la alocarea, în anumite
situaţii, a unor sume de bani de la Fondul de rezervă
aflat la dispoziţia Guvernului, pentru realizarea de
către autorităţi a unor programe sau proiecte ori pentru
suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către
bugetul asigurărilor sociale de stat.
c) De la prevederile Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se derogă, cu titlu de exemplu, prin următoarele acte:
– Legea nr. 136/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale8
– Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal9
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017
privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi
completarea unor acte normative10.
Din tabelul următor, se observă faptul că, de la
Legea nr. 227/2015 se prevăd 9 norme derogatorii
într-un număr total de 9 acte normative, astfel:

Anul

Legi

Ordonanţe de urgenţă

Ordonanţe

Hotărâri ale Guvernului

2017

4 acte/4 norme

3 acte/3 norme

2 acte/2 norme

–

Din analiza acestor acte normative rezultă faptul
că, în anul 2017, s-a derogat cu preponderenţă de la
dispoziţiile art. 4 din lege, stabilind termene diferite
de intrare în vigoare a unor dispoziţii sau chiar a
actelor normative modificatoare ale acestuia.
6

Art. 9 (Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2)
din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările
şi completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Dezvoltării
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin
hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017…)
din O.U.G. nr. 63/2017, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 737 din 13 septembrie 2017.
7
Art. I pct. 54 (cu referire la alin. (2) al art. 55 din Legea
nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Apărării: „Pentru asigurarea execuţiei bugetare, în Ministerul
Apărării Naţionale: a) prin derogare de la art. 20 alin. (3) din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările
şi completările ulterioare, ordonatorii de credite secundari şi
terţiari sunt desemnaţi prin ordin al ministrului apărării
naţionale.”) din Legea nr. 167/2017, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 14 iulie 2017.
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d) De la dispoziţiile Legii responsabilităţii
fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se derogă, cu titlu de exemplu,
prin următoarele acte:
8
Art. II alin. (1) („Prin derogare de la prevederile art. 4
alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I intră în
vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.) din Legea nr. 136/2017, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 14 iunie 2017.
9
Art. II alin. (3) („Prin derogare de la dispoziţiile art. 4
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, prevederile art. I pct. 1, referitoare la art.
13 alin. (2) lit. k), intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018”), din
Legea nr. 177/2017, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 584 din 21 iulie 2017.
10
Art. 10 („Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, prevederile art. 9 se aplică de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de
urgenţă.”) din O.U.G. nr. 9/2017, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2017.
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– Legea nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscalbugetar pe anul 201811
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
201712

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2017
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 201713.
Din tabelul următor, remarcăm faptul că, de la
Legea nr. 69/2010 se prevăd 17 norme derogatorii
într-un număr total de 11 acte normative, astfel:

Anul

Legi

Ordonanţe de urgenţă

Ordonanţe

Hotărâri ale Guvernului

2017

4 acte/7 norme

6 acte/9 norme

1 act/1 normă

–

Din studiul acestor acte normative rezultă faptul că,
în anul 2017, s-a derogat în special de la regimul unor
indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul
2017, dar şi de la plafoanele nominale ale cheltuielilor
totale, respectiv ale cheltuielilor de personal.
e) De la dispoziţiile Hotărârii Guvernului
nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a
acţiunilor de protocol, cu modificările şi completările
ulterioare, se derogă, cu titlu de exemplu, prin următoarele acte:
– Hotărârea Guvernului nr. 111/2017 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente Seminarului
Grupului Comun de Planificare al NATO în domeniul
rezilienţei pregătirii urgenţelor civile, organizat la
Bucureşti, în perioada 27-30 martie 201714

– Hotărârea Guvernului nr. 629/2017 privind
aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului
estimativ pentru Simpozionul organizat de Ministerul
Apărării Naţionale în colaborare cu Fundaţia Globală a
Forţelor pentru operaţii speciale „Global Special
Operations Forces Symposium Europe – GLOBAL
SOF”, acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată la Bucureşti în perioada 27-29 septembrie 201715
– Hotărârea Guvernului nr. 800/2017 privind
unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la
Bucureşti, în perioada 23-24 noiembrie 2017, a celei
de-a doua ediţii a Forumului România – Republica
Moldova în domeniul justiţiei16.
Din tabelul următor, se observă faptul că, de la
H.G. nr. 552/1991 se prevăd 10 norme derogatorii
într-un număr total de 10 acte normative, astfel:

Anul

Legi

Ordonanţe de urgenţă

Ordonanţe

Hotărâri ale Guvernului

2017

–

–

–

10 acte/10 norme

Din analiza acestor acte normative rezultă faptul
că, în anul 2017, s-a derogat în exclusivitate de la
Capitolul 1 din Normele privind organizarea în ţară
11

Art. 3 alin. (6) („Plafoanele nominale ale soldurilor
bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului
asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi ale
altor bugete componente ale bugetului general consolidat, în anul
2018, sunt stabilite prin derogare de la prevederile art. 6 şi 7
din Legea nr. 69/2010, republicată, şi sunt prevăzute în anexa
nr. 2.”) din Legea nr. 269/2017, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1035 din 28 decembrie 2017.
12
Art. 55 („Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) şi
art. 26 alin. (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare
nr. 69/2010, republicată, şi ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 5/2017
pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul
fiscal-bugetar pe anul 2017, plafonul soldului primar al bugetului
general consolidat este de -14.065,5 milioane lei.”) din O.U.G.
nr. 63/2017 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 737 din 13 septembrie 2017.
13
Art. 9 („Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) şi
c), art. 17 alin. (2), art. 24 şi art. 26 alin. (5) din Legea
responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi ale
art. 3 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea
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a acţiunilor de protocol, pentru a stabili normative de
cheltuieli speciale, adecvate noilor acţiuni de protocol
cu caracter deosebit, militar, cultural-ştiinţific,
plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe
anul 2017:…”) din O.U.G. nr. 64/2017, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 13 septembrie 2017.
14
Art. 3 („Prin derogare de la prevederile cap. I pct. 4,
cap. II pct. 2 şi pct. 5 lit. C din Normele privind organizarea în ţară
a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter culturalştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de
către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 552/1991, cu modificările ulterioare, în scopul organizării şi
desfăşurării vizitelor, se aprobă invitarea în ţară a unui număr
maxim de 300 de persoane.”) din H.G. nr. 111/2017, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 9 martie 2017.
15
Art. 3 („Prin derogare de la prevederile cap. I pct. 1 lit. a) şi
cap. II pct. 2 din Normele … aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 552/1991 …”) din H.G. nr. 629/2017, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 5 septembrie 2017.
16
Art. 3 („Prin derogare de la prevederile cap. I pct. 1, 3
şi 4 din Normele … aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 552/1991 …”) din H.G. nr. 800/2017, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 9 noiembrie 2017.
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organizate în cadrul unor conferinţe, reuniuni, adunări generale etc.
III. RESPECTAREA NORMELOR DE TEHNICĂ LEGISLATIVĂ LA REDACTAREA
DISPOZIŢIILOR DEROGATORII
1. În termeni generali, normele derogatorii
cuprinse în actele normative analizate respectă
exigenţele de redactare impuse de dispoziţiile art. 63
din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative.
Acestea, de regulă, sunt instituite prin formula
consacrată prin derogare de la, însoţită de reglementarea de la care se derogă, cu indicarea
elementului structural din actul normativ-cadru la care
se raportează. Am oferit exemple de astfel de derogări
complet formulate, în trimiterile de subsol din paginile
anterioare.
2. Cu toate acestea, în anul 2017, ca şi în perioada
aferentă anului anterior, observăm, uneori, menţionarea incompletă a reglementării-cadru de la care
se derogă, în sensul că nu sunt precizate elementele structurale ale acestei dispoziţii şi se pot da, ca
exemple:
a) Art. 33 alin. (5) din Legea nr. 16/2017 privind
detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii
transnaţionale – „Prin derogare de la prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, procedura de
comunicare a deciziei de impunere a unei sancţiuni
financiare administrative...”.
b) Art. II din Legea nr. 160/2017 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice – „Prin derogare de la prevederile
Legii nr. 7/2017 privind bugetul asigurărilor sociale
de stat pe anul 2017, în anul 2017 indicele de corecţie
este de 1,14.”).
c) Art. III din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016
privind unele măsuri pentru salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene,
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare – „Prin
derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare
în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi
modificarea şi completarea unor acte normative,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 115/2017, de la data intrării în vigoare a prezentei
legi indemnizaţia de merit...”.
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Aceste dispoziţii derogatorii au fost redactate fără
a fi respectată condiţia de tehnică legislativă enunţată
la punctul 1 şi anume ca, după formula consacrată
prin derogare de la să urmeze reglementarea de la
care se derogă, dar formulată în mod exact, având
toate elementele structurale, pentru a evita generalizarea trimiterii şi, pe cale de consecinţă, ambiguitatea interpretării normei.
3. Pe de altă parte, remarcăm faptul că, în perioada
supusă analizei, nu au mai fost instituite norme de
derogare cu titlu absolut general, având caracter
neclar, cu referire la cadrul normativ lato sensu
dintr-o anumită materie (de exemplu, derogare de la
prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice),
care au creat posibilitatea unor interpretări şi aplicări
imprecise ale dispoziţiilor legale.
4. De asemenea, şi în perioada analizată, similar
anului anterior, s-a observat o reducere a situaţiilor
în care, în pofida utilizării formulei stabilite prin lege
pentru marcarea normei derogatorii (prin derogare
de la), în fapt, în mod eronat s-au instituit norme de
excepţie şi exemplificăm:
– Art. 4 alin. (1) din Legea nr. 162/2017 privind
auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al
situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative – „(1) Prin derogare
de la dispoziţiile art. 3 alin. (1), o firmă de audit
autorizată într-un stat membru are dreptul să efectueze audit statutar în România cu condiţia ca partenerul-cheie de audit care efectuează auditul statutar
în numele firmei de audit să fie autorizat ca auditor
financiar în România.” sau art. 70 alin. (4) – „În
cazuri excepţionale şi prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), ASPAAS poate permite auditorilor
financiari sau firmelor de audit autorizate în România
să transfere dosare de audit şi alte documente de audit
direct către autorităţile competente ale unei ţări
terţe...”.
– Cap. VIII art. 7 alin. (1) din Legea-cadru
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice – „Prin derogare de la art. 37
din lege, personalul salarizat potrivit prezentului
capitol, nemulţumit de modul de stabilire a drepturilor salariale, poate face contestaţie, în termen de
20 de zile calendaristice de la data comunicării actului...”.
În aceste situaţii, eroarea de redactare constă în
faptul că s-a utilizat incorect formula consacrată
pentru a introduce unele norme de derogare, deşi s-a
intenţionat instituirea unor norme de excepţie, având
în vedere trimiterea la articole din actul normativ în
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discuţie şi nu la o reglementare distinctă. Prin urmare,
potrivit exigenţelor de tehnică legislativă, era necesar
ca aceste norme de excepţie să fie introduse prin
formula prin excepţie de la, urmând a se reda
normele de la care sunt exceptate.
IV. O SITUAŢIE SPECIALĂ – DEROGAREA
DE LA DISPOZIŢIILE CODULUI PENAL
În ceea ce priveşte tema secundară a studiului,
dintre normele derogatorii instituite în cursul anului
2017, ne atrage atenţia, în mod special, prima
derogare de la o infracţiune prevăzută de Legea
nr. 286/2009 privind Codul penal17, cu modificările
şi completările ulterioare, respectiv derogarea de la
art. 301, a cărui denumire marginală era, la acel
moment, conflictul de interese, respectiv folosirea
funcţiei pentru favorizarea unor persoane, aşa cum
este denumită norma în prezent. Vom analiza această
derogare din prisma procedeului de tehnică legislativă, dar şi al evoluţiei legislaţiei specifice, precum
şi implicaţiile acesteia în reglementarea conflictului
de interese.
Această derogare a fost dispusă prin completarea
Statutului deputaţilor şi al senatorilor în scopul acordării posibilităţii angajării la birourile parlamentare
a persoanelor cu care parlamentarii s-au aflat în
raporturi de muncă la un moment dat, în intervalul de
5 ani, anterior preluării mandatului şi, datorită aprecierii şi încrederii câştigate în urma muncii depuse, au
fost propuşi să continue munca în cadrul biroului de
parlamentar în discuţie.
Strict din punct de vedere tehnic, derogarea de la
dispoziţiile Codului penal (în continuare C.p.) s-a
realizat prin introducerea, la art. 38 – Birourile
parlamentare ale deputaţilor şi senatorilor al Capitolului IX – Exercitarea mandatului în circumscripţia
electorală din Legea nr. 96 /2006 privind Statutul
deputaţilor şi al senatorilor, a alin. (121) care prevede
următoarele: „Prin derogare de la art. 301 din
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificările şi completările ulterioare, nu constituie
conflict de interese angajarea la biroul parlamentar a
persoanelor cu care senatorii sau deputaţii s-au aflat
în raporturi de muncă în ultimii 5 ani.” Această
completare a fost introdusă prin articolul unic al Legii
nr. 30/2017 pentru completarea Legii nr. 96/2006
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor18.
17

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009.
18
Legea nr. 30/2017 pentru completarea Legii nr. 96/2006
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 martie
2017.
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La data de 22.01.2016, ultima formă republicată19
a Legii nr. 96/2006, anterioară acestei intervenţii
legislative supuse analizei, reglementa în cuprinsul
art. 38 organizarea şi funcţionarea birourilor
parlamentare ale deputaţilor şi senatorilor, inclusiv
modalitatea de angajare a personalului în cadrul
birourilor din ţară şi din străinătate. Alin. (11) al
art. 38 prevedea interzicerea angajării la respectivele
birouri a membrilor familiei deputatului sau senatorului ori rudele/afinii acestuia până la gradul al
III-lea, iar alin. (12) al aceluiaşi articol acorda posibilitatea parlamentarului care a obţinut un nou
mandat în urma realegerii, să reangajeze foşti angajaţi
ai biroului său dintr-un mandat încheiat şi cu care s-a
aflat în raporturi de muncă sau civile (consfinţite prin
încheierea de contracte de muncă sau civile cu
aceştia).
La aceeaşi dată, art. 301 C.p., denumit conflictul
de interese, consta în „fapta funcţionarului public
care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin
care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă
ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru
o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi de
muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a
beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură,
se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi
interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie
publică. Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul
emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative.”
Prin aplicarea concomitentă a acestor dispoziţii,
se crea un dezechilibru între posibilităţile legale ale
parlamentarilor de angajare la birourile de circumscripţie a personalului adecvat, competent pentru
desfăşurarea activităţii specifice.
Astfel, pe de o parte, se aflau parlamentarii care au
obţinut un nou mandat, ce aveau posibilitatea să
reangajeze la biroul parlamentar persoanele care au
fost anterior angajate la aceştia în mandatul/mandatele anterioare.
Pe de altă parte, se aflau parlamentarii care au
obţinut cel dintâi mandat în forul legislativ şi care,
potrivit legii, pentru a-şi putea desfăşura activitatea,
trebuiau să angajeze personal la biroul parlamentar.
Situaţia acestora din urmă era nefavorabilă,
deoarece, în primul rând nu aveau personal competent, de încredere, care să provină din biroul
organizat într-un mandat anterior, aceştia aflându-se
19
Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al
senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2016.
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la primul mandat. În al doilea rând, dat fiind modalitatea prevăzută de lege de angajare la birourile
parlamentare, respectiv „la propunerea deputatului
sau senatorului” nu exista (nici în prezent) posibilitatea organizării unui concurs cu acces general, de
unde parlamentarul să poată selecta persoanele pe
care le consideră adecvate şi competente în a
desfăşura activitatea la biroul său. Mai mult decât
atât, parlamentarii nou aleşi erau ţinuţi şi de dispoziţiile art. 301 C.p. care reglementau infracţiunea de
„conflict de interese” şi care prevedeau pedeapsa cu
închisoarea şi dispunerea de măsuri complementare
în cazul în care angajau persoane pe care le puteau
considera apte, competente, însă cu care s-au aflat în
raporturi de muncă în ultimii 5 ani.
Toate aceste interdicţii şi sancţiuni le creau noilor
parlamentari o situaţie inferioară faţă de colegii
realeşi, restrângând sfera persoanelor pe care le-ar fi
putut angaja la birou, îngrădindu-le accesul la
personal cunoscut ca fiind competent din experienţele
de muncă anterioare.
Faţă de cele de mai sus, pentru înlăturarea acestor
restricţii şi inechităţi ce se realizau între parlamentari,
s-a considerat adecvată completarea Statutului
deputaţilor şi al senatorilor, respectiv a articolului 38,
cu o dispoziţie care derogă de la dispoziţiile art. 301
din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal şi care
permite angajarea la biroul parlamentar a persoanelor
cu care senatorii sau deputaţii s-au aflat în raporturi
de muncă în ultimii 5 ani.
Fără a ne pronunţa asupra oportunităţii acestei
completări a statutului, apreciem că se impun anumite precizări:
1. După cum am arătat în Buletin de informare
legislativă nr. 4/2016, „norma derogatorie, reglementând o situaţie juridică specială care se abate de la
norma generală, este de sine stătătoare, nu aduce
atingere actului de bază, general, la care se raportează
(acesta păstrându-şi caracterul general obligatoriu
pentru toate celelalte situaţii pe care le soluţionează,
mai puţin pentru cea stabilită prin derogare de la
acesta)20”.
Soluţia legislativă derogatorie adoptată se subscrie
noţiunii de mai sus, fiind una specială, reglementând
în Statutului deputaţilor şi senatorilor din Legea
nr. 96/2006, fapte juridice care se regăsesc în Legea
nr. 286/2009 privind Codul penal. În fapt, se stabileşte
dreptul parlamentarilor nou mandataţi, în special, de
a angaja la biroul parlamentar persoane cu care s-au
aflat în raporturi de muncă în ultimii 5 ani, în condiţiile în care, legea penală incrimina, la acea dată,
20

16

Idem 1, pag. 8.

angajările realizate de alte categorii de funcţionari
publici, pedepsind cu închisoarea de la unu la 5 ani şi
pedeapsa complementară a interzicerii exercitării
dreptului de a ocupa o funcţie publică pe o perioadă
neprecizată.
Specialitatea acestei norme rezidă şi în faptul că,
în cadrul unei norme nepenale se instituie o derogare
de la conţinutul unei infracţiuni prevăzute de Codul
penal la art. 301, sub denumirea de „conflict de interese”, producând efecte pentru o anumită categorie
de funcţionari publici, respectiv parlamentari, în timp
ce restul funcţionarilor publici, pentru săvârşirea
aceleiaşi fapte, urmează să răspundă penal şi cu
interzicerea unor drepturi. Cu alte cuvinte, printr-o
lege specială, nepenală, au fost excluse funcţiile de
deputat şi senator din rândul funcţiilor publice pentru
care este incidentă răspunderea penală în materia
conflictului de interese.
Consecinţa imediată a restrângerii sferei de incidenţă a noţiunii de funcţionar public în ceea ce
priveşte numai aceste subiecte active speciale este
înlăturarea imediată a acestora de la răspunderea
penală în cazul săvârşirii infracţiunii de conflict de
interese prin angajarea de personal, precum am
detaliat anterior.
2. Având în vedere faptul că derogarea vizează o
singură categorie de funcţionari publici, şi anume cea
a parlamentarilor, s-ar putea considera că aceasta
operează ca o veritabilă cauză de impunitate pentru
aceştia. În acest sens, Curtea Constituţională, în
considerentele Deciziei nr. 2/2014, apreciază efectele
restrângerii noţiunii de funcţionar public astfel:
„Într-adevăr, în măsura în care anumite subiecte de
drept sunt excluse, prin efectul unei dispoziţii legale
adoptate în considerarea lor şi aplicabile numai în
ceea ce le priveşte, incidenţei unei reglementări
legale constituind dreptul comun în materie, dispoziţiile legale în cauză nesocotesc principiul constituţional potrivit căruia nimeni nu este mai presus de
lege.
3. Strict din punct de vedere al normelor de
tehnică legislativă, această normă derogatorie, neavând ca efect dezincriminarea parţială a infracţiunii
conflictului de interese, în ceea ce priveşte subiectul
activ al infracţiunii, îşi păstrează caracteristicile
atribuite prin Legea nr. 24/2000 de a avea un caracter
de sine stătător, aplicabil unei situaţii restrânse, chiar
singulare, cum este cazul de faţă. În plus, ea nu aduce
atingere actului de bază de la care derogă, respectiv
nu aduce modificări dispoziţiilor cadrului general în
materie penală, conferit de Legea nr. 286/2009
privind Codul penal. Pe cale de consecinţă, această
dispoziţie derogatorie de la o infracţiune produce
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efecte de la data prevăzută în actul modificator şi, mai
mult decât atât, aceasta nu poate opera ca o veritabilă
lege penală mai favorabilă.
În continuare, pentru a înlătura eventualele situaţii
de discriminare, faţă de sfera largă a funcţionarilor
publici, din punctul de vedere al incidenţei dispoziţiilor dezincriminatoare, dar şi al efectelor cât mai
eficiente ale acestora, legiuitorul a procedat la
modificarea21 art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal. Schimbându-se şi denumirea marginală
a acestuia, noul art. 301 incriminează infracţiunea de
folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane
care prevede:
„ (1) Fapta funcţionarului public care, în
exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act
prin care s-a obţinut un folos patrimonial pentru sine,
pentru soţul său, pentru o rudă ori un afin până la
gradul II inclusiv se pedepseşte cu închisoarea de la
unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a
ocupa o funcţie publică pe o perioadă de 3 ani.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazurile în
care actul sau decizia se referă la următoarele situaţii:
a) emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor
normative;
b) exercitarea unui drept recunoscut de lege sau
în îndeplinirea unei obligaţii impuse de lege, cu
respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de
aceasta.
Având un conţinut modificat substanţial, infracţiunea de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor
persoane, respectiv conflictul de interese, cum era
denumită anterior, înlătură de la latura obiectivă a
infracţiunii fapta subiectului care a îndeplinit orice
fel de act care a generat beneficii „pentru o altă
persoană cu care s-a aflat în raporturi de muncă în
ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori
beneficiază de foloase de orice natură”. Prin această
modificare, s-a stabilit soluţia legislativă corectă şi
completă, cu maximă eficienţă din punct de vedere
al aplicabilităţii penale şi al efectelor juridice, care
acoperă şi aria de reglementare a normei derogatorii
impropriu cuprinsă într-o lege specială nepenală.
În plus faţă de aceasta, s-au preluat în cuprinsul
infracţiunii, la alin. (2) lit. b), mutatis mutandis,
dispoziţiile cauzei justificative prevăzute de art. 21
alin. (1) din partea generală a Codului penal,
respectiv: Exercitarea unui drept sau îndeplinirea
unei obligaţii „Este justificată fapta prevăzută de
legea penală constând în exercitarea unui drept
21
Art. 301 a fost modificat prin Legea nr. 193/2017 pentru
modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 25 iulie 2017.
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recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligaţii
impuse de lege, cu respectarea condiţiilor şi limitelor
prevăzute de aceasta”, ceea ce lipseşte fapta descrisă
la alin. (1) de caracterul specific al unei infracţiuni”.
V. CONCLUZII
1. Respectarea normelor de tehnică legislativă
la elaborarea actelor normative este obligatorie,
potrivit Legii nr. 24/2000, care dispune, la art. 1 alin.
(2) referitor la activitatea de legiferare, că Actele
normative se iniţiază, se elaborează, se adoptă şi se
aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei
României, republicată, cu dispoziţiile prezentei legi,
precum şi cu principiile ordinii de drept, conferind
normelor de tehnică legislativă importanţa cuvenită,
alături de Legea fundamentală şi principiile generale
de drept.
Din analiza tuturor normelor derogatorii instituite
în actele normative adoptate în perioada aferentă
anului 2017, comparativ cu anul precedent, se
observă faptul că s-a apelat la fel de frecvent la acest
procedeu legislativ, pentru a da naştere unor noi
situaţii juridice, diferite de cadrul general dintr-o
materie. Aplicarea politicilor publice în cele mai
diverse domenii, reclamă adoptarea unei atitudini
rapide şi eficiente în activitatea de legiferare, pentru
a răspunde necesităţilor societăţii, făcând uz de toate
mijloacele tehnice legislative existente.
2. Cu ocazia acestei cercetări, am remarcat faptul
că cele mai vechi acte de la dispoziţiile cărora s-a
derogat datează din anii 1990, respectiv Legea
societăţilor nr. 31/1990, Hotărârea Guvernului
nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a
acţiunilor de protocol, de la care s-a derogat cel mai
frecvent sau Legea cetăţeniei române nr. 21/1991.
Totodată, în tabelele de mai sus, am exemplificat
actele de la care se derogă cu precădere, acestea
datând din prima decadă a anilor 2000: Ordonanţa
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor sau Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice. Observăm că situaţia este asemănătoare
celei relevate în studiul anterior şi, în general, cel mai
frecvent se derogă de la dispoziţiile aceloraşi acte
normative.
Rolul actelor normative este de a reglementa
relaţiile sociale într-un moment dat, asigurând cadrul
necesar pentru implementarea politicilor publice
elaborate pentru a răspunde nevoilor economice şi
sociale, dar şi pentru exercitarea autorităţii publice.
Cu prilejul acestui studiu se observă faptul că, în
activitatea de legiferare, în fiecare an, cele mai frecvente derogări au loc de la aceleaşi acte normative,
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fapt ce nu reprezintă un impediment legal, neexistând
restricţii în acest sens.
Cu toate acestea, ar putea constitui un indiciu
asupra eficacităţii şi durabilităţii normelor în timp,
fapt relevat de noi şi în studiul anterior. Şi cu acest
prilej, reiterăm observaţia referitoare la sarcina ce îi
revine legiuitorului de a cerceta oportunitatea modificării acestor acte, pentru a răspunde adecvat nevoilor sociale actuale pe care le reglementează, nevoi
din ce în ce mai complexe şi aflate într-o continuă
evoluţie.
3. În acelaşi context de cercetare asupra actelor
normative adoptate în anul 2017, se observă faptul că
cele mai recente acte de la care s-a derogat datează
chiar din anul 2017, precum Legea nr. 5/2017 pentru
aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în
cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 sau Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor
acte normative şi prorogarea unor termene. Readucem în atenţie prevederile imperative referitoare la
conţinutul actelor normative, prevăzute de art. 6 alin.
(1) din Legea nr. 24/2000, prin care se relevă caracteristicile esenţiale ale dispoziţiilor legale, acestea
trebuind să fie „necesare, suficiente şi posibile care să
conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă
legislativă”. Totodată, bine încadrate în spectrul
legislativ naţional, dar şi armonizate cu reglementările europene şi respectând jurisprudenţa Curţii
Europene a Drepturilor Omului, soluţiile legislative
trebuie să se grefeze puternic pe interesul social,
reflectat în politicile publice ale statului roman.
4. Revenim asupra observaţiei referitoare la unicitatea normei derogatorii, respectiv a caracterului
de sine stătător, prin faptul că nu aduce atingere
actului la care se raportează, care îşi păstrează
caracterul general obligatoriu pentru toate celelalte
situaţii juridice pe care le reglementează.
Aceasta este şi situaţia celei dintâi derogări de la
o infracţiune prevăzută de norma penală, şi anume
derogarea de la infracţiunea conflictului de interese,
normă cu caracter de sine stătător, cu aplicabilitate
numai pentru viitor, pentru o categorie restrânsă de
funcţionari publici, respectiv pentru parlamentari.
Faptele săvârşite de restul funcţionarilor publici îşi
găsesc soluţionarea în baza Codului penal. Acţiunea
acestei norme speciale demonstrează limitele eficacităţii sale, aceasta neputând opera ca o veritabilă lege
penală mai favorabilă, lăsând nemodificat actul de
bază de la care derogă.
Cât priveşte cazul analizat, având în vedere ultima
modificare a art. 301 Cod penal, care reglementează
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infracţiunea de folosire a funcţiei pentru favorizarea
unor persoane (numit anterior conflictul de interese),
dar şi situaţiile de inaplicabilitate a acesteia, rezultă
că actuala reglementare este acoperitoare şi pentru
cea prevăzută de norma derogatorie instituită
prin Legea nr. 30/2017 pentru completarea Legii
nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. Noua formă a art. 301 nu mai incriminează,
pentru nicio categorie de funcţionari publici, angajarea persoanelor cu care aceştia s-au aflat în raporturi de muncă în ultimii 5 ani.
În plus faţă de acesta, prin poziţionarea normei
derogatorii ca alineat la articolul 38 ce reglementează
activitatea birourilor parlamentare ale deputaţilor şi
senatorilor, în acest moment s-ar putea lua în considerare reinstituirea acesteia, însă sub formă de
drept, de posibilitate acordată parlamentarilor, de a
angaja persoane cu care au dezvoltat raporturi de
muncă anterior obţinerii mandatului reprezentativ.
Aceasta este realizabilă în corelare cu prevederile
art. 301 alin. (2) lit. b) Cod penal, care fac inaplicabile dispoziţiile incriminatoare de la alin. (1), în
cazul în care actul sau decizia funcţionarului public
se referă la „exercitarea unui drept recunoscut de lege
sau în îndeplinirea unei obligaţii impuse de lege, cu
respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de
aceasta”.
Prin urmare, de lege ferenda, propunem modificarea art. 121 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul
deputaţilor şi senatorilor, în lumina noului art. 301
Cod penal, astfel:
„Senatorii şi deputaţii pot angaja la biroul parlamentar persoane cu care s-au aflat anterior în raporturi de muncă”.
Prin această modificare, indiferent de modificările
ulterioare pe care le poate suferi art. 301 C.p., acest
drept rămâne stabilit în Statut.
5. La final, reiterăm observaţia enunţată în cadrul
studiului iniţial, referitoare la respectarea exigenţelor
normelor de tehnică legislativă ce pot asigura cadrul
de accesibilitate, claritate, precizie şi previzibilitate
a soluţiilor legislative propuse şi pot păstra standardele de calitate şi eficienţă a legislaţiei. Pe cale de
consecinţă, subliniem necesitatea imperioasă a
respectării principiilor şi normelor de tehnică legislativă la elaborarea proiectelor de acte normative,
având în vedere caracterul obligatoriu al acestora,
precum şi a conformării cu observaţiile din avizul
consultativ şi de specialitate emis de Consiliul Legislativ.
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Regimul actual al avizului Consiliului Legislativ
privind republicările şi rectificările actelor normative
Daniela GHEORGHE
expert
Consiliul Legislativ
I. Introducere
Remarcând rolul şi funcţiile proeminente ale Consiliului Legislativ, de-a lungul timpului, în evoluţia
lor constituţională şi nu numai, în special prin aceea
că se numără printre instituţiile fundamentale
ale ţării, prevăzute în mod expres de Constituţia
României, constatăm şi faptul că instituţia şi-a dovedit, în plus, importanţa şi utilitatea sa în materia
cererilor de republicare şi rectificare a actelor normative, contribuind în mod riguros, esenţial şi practic
decisiv la îmbunătăţirea proiectelor în cauză şi la
perfecţionarea sistemului nostru legislativ, prin observaţiile şi propunerile formulate în cadrul avizelor de
specialitate emise ori în cadrul altor documente
oficiale.
Atribuţiile generale ale Consiliului Legislativ îşi
găsesc temeiul atât în textul constituţional – ca
dispoziţii de referinţă invocăm art. 79, art. 154
alin. (2) şi art. 156 –, cât şi în Legea nr. 73/1993
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată, care dezvoltă dispoziţiile constituţionale.
Astfel, potrivit prevederilor constituţionale susinvocate şi ale art. 2-5 din legea sa de organizare şi
funcţionare, Consiliul Legislativ, ca organ consultativ
de specialitate al Parlamentului, are printre principalele sale atribuţii analizarea şi avizarea proiectelor
de legi, a propunerilor legislative şi a proiectelor de
ordonanţe şi de hotărâri cu caracter normativ ale
Guvernului, a amendamentelor supuse dezbaterii
comisiilor de specialitate, precum şi a rectificărilor
şi a republicărilor actelor normative în Monitorul
Oficial al României, în vederea sistematizării,
unificării şi coordonării întregii legislaţii şi în acord
cu normele de tehnică legislativă aplicabile.
Pentru a realiza o analiză în ceea ce priveşte regimul actual al avizului Consiliului Legislativ privind
republicările şi rectificările actelor normative, vom
aborda, distinct, pe de o parte, regimul legal aplicabil
în această materie, şi, pe de altă parte, unele aspecte
specifice care se pot desprinde din practica în acest
domeniu. Vom urmări să punctăm, treptat, acele
aspecte practice care s-au evidenţiat în procesul de
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aplicare a dispoziţiilor legale în materie, în anumite
situaţii pe care le-am identificat ca fiind definitorii.
II. Sediul materiei
În timp, s-a impus ca fiind absolut necesară
instituirea prin lege a avizului Consiliului Legislativ,
atât pentru cererile de republicare, cât şi pentru
cererile de rectificare a actelor normative, urmărinduse ca acest aviz să intervină, prin supervizare, precum
un filtru adiacent proiectului, pe traseul acestuia până
la publicarea în Monitorul Oficial al României, astfel
încât să fie evitate acele situaţii în care, prin intermediul unor asemenea operaţiuni, s-ar recurge la
unele modificări, introduceri de noi texte, abrogări
sau schimbarea structurii interne a reglementărilor,
eludându-se procedura legală a adoptării actelor
normative.
Prin Legea nr. 202/1998 privind organizarea
Monitorului Oficial al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din
10 noiembrie 1998, republicată, au fost reglementate,
pentru prima dată, procedurile republicării şi rectificării actelor normative, fiind astfel completată
implicit, la acea vreme, Legea nr. 73/1993 pentru
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului
Legislativ, republicată, prin stabilirea în sarcina
acestei instituţii a unor noi atribuţii, şi anume acelea
de avizare a cererilor de republicare şi a cererilor de
rectificare a unor categorii de acte normative.1
Ulterior, în anul 1999, dispoziţiile acestei legi au
fost dezvoltate prin prevederile art. 8-16 ale Ordinului secretarului general al Camerei Deputaţilor
nr. 6/1999 privind procedura publicării, republicării şi rectificării actelor în Monitorul Oficial al
României, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1999, act normativ
abrogat şi înlocuit prin Ordinul nr. 1432/2010 privind
procedurile publicării, republicării şi rectificării,
precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj
limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României,
acesta din urmă fiind, la rândul lui, abrogat expres de
1

A se vedea S. Popescu, V. Ţăndăreanu, Probleme actuale
ale tehnicii legislative, Bucureşti, Ed. Lumina Lex, 2003.
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Ordinul nr. 747/2012 privind abrogarea Ordinului
secretarului general al Camerei Deputaţilor
nr. 1432/2010 privind procedurile publicării,
republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în
numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în
Monitorul Oficial al României.
Prin adoptarea Legii nr. 24/2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 139 din 31 martie 2000, a fost,
de asemenea, reglementat avizul Consiliului Legislativ privind republicarea şi rectificarea unor categorii de acte normative, fiind prevăzut ca un element
obligatoriu în cadrul procedurilor stabilite pentru
aceste operaţiuni juridice şi devenind în această
manieră o condiţie necesară în vederea respectării
normelor de tehnică legislativă.
În prezent, regimul juridic al avizului Consiliului
Legislativ privind republicările şi rectificările actelor
normative este determinat de următoarele dispoziţii
legale:
a) art. 16 şi 17 din Legea nr. 202/1998 privind
organizarea Monitorului Oficial al României,
republicată, potrivit cărora republicarea actelor
normative se face cu aprobarea Secretariatului
General al Guvernului, pe baza avizului prealabil al
Consiliului Legislativ, iar rectificarea se face cu
avizul prealabil al Consiliului Legislativ.
b) art. 5 alin. (2) – (4) şi art. 6 din Legea
nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată, care
dispun: Consiliul Legislativ examinează şi avizează,
în condiţiile legii, forma republicabilă a legilor,
ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, care au
suferit intervenţii legislative şi pentru care s-a dispus
republicarea, respectiv Consiliul Legislativ avizează,
în condiţiile legii, rectificările ce se propun a fi aduse
unor acte normative după publicarea acestora, în
cazul descoperirii de erori materiale. Publicarea
rectificărilor de acte normative în Monitorul Oficial
al României, Partea I, se face numai cu avizul
Consiliului Legislativ, aviz care se transmite la cererea secretarului general al Camerei Deputaţilor.
De asemenea, se menţionează faptul că în îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul Legislativ colaborează cu autorităţile administraţiei publice şi cu
instituţiile publice de specialitate, în funcţie de
natura lucrărilor, acestea fiind obligate să asigure,
în termenele şi în condiţiile stabilite de Consiliul
Legislativ, informaţiile şi documentaţiile solicitate de
acesta şi să-i acorde sprijinul necesar îndeplinirii
atribuţiilor sale.
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c) art. 70 alin. (3) şi alin. (5) şi art. 71 alin. (3) din
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
care prevăd: legile, precum şi ordonanţele şi hotărârile Guvernului se republică cu avizul Consiliului
Legislativ asupra noului text, la sesizarea secretarului general al Camerei Deputaţilor sau, după
caz, al Secretariatului General al Guvernului, iar
transmiterea formei republicabile a actului pentru
obţinerea avizului Consiliului Legislativ se face în
termen de 30 de zile de la data publicării actului care
a dispus republicarea. În cazul codurilor, termenele
se prelungesc cu 15 zile; Rectificarea se face la
cererea organului emitent, cu avizul Consiliului
Legislativ.
d) art. 9 alin. (3), art. 10 şi 11, art. 13, art. 14
alin. (1) şi art. 15 din Ordinul secretarului general al
Guvernului nr. 591/2012 privind procedurile
publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale
publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a
actelor în Monitorul Oficial al României, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437
din 30 iunie 2012, conform cărora: cererea, împreună cu forma republicabilă a actului normativ primită de Secretariatul General al Guvernului, se
transmite, de îndată, Consiliului Legislativ spre
avizare, iar acesta din urmă transmite avizul său ...
în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii de
republicare a actului normativ. În cazul codurilor,
acest termen se prelungeşte cu 15 zile. După primirea
avizului Consiliului Legislativ, Secretariatul General
al Guvernului îl transmite de îndată emitentului, care
întocmeşte forma finală a actului normativ supus
republicării. În cele din urmă, secretarul general al
Guvernului dispune republicarea şi transmiterea, de
îndată, către regia autonomă a formei finale a actului
normativ supus republicării, împreună cu avizul
Consiliului Legislativ.
În materia rectificărilor, Secretariatul General al
Guvernului transmite cererea de rectificare Consiliului Legislativ, spre avizare, iar acesta din urmă
transmite avizul său [...] în termen de cel mult 3 zile
de la primirea cererii, după care secretarul general al
Guvernului dispune publicarea rectificării şi transmiterea, de îndată, către regia autonomă a cererii de
rectificare, împreună cu avizul Consiliului Legislativ
[...]. În cazul în care Consiliul Legislativ avizează
negativ cererea de rectificare, aceasta, împreună cu
avizul Consiliului Legislativ, se restituie emitentului
de către Secretariatul General al Guvernului, pre-
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cizându-se totodată că Regia autonomă procedează
la publicarea rectificării, pe baza avizului Consiliului
Legislativ, în termen de cel mult 5 zile de la primire
[...]. De asemenea, se stabileşte că atestarea
neavizării de către Consiliul Legislativ se face la
cererea Secretariatului General al Guvernului, în
cazul actelor administrative individuale sau a
hotărârilor Guvernului care nu au caracter normativ
şi care nu au fost avizate în stadiul de proiect de către
Consiliul Legislativ.
e) art. 58 şi 59 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea,
avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de
politici publice, a proiectelor de acte normative,
precum şi a altor documente, în vederea adoptării/
aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 561/2009, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 319 din 14 mai 2009, care reglementează
republicarea prin trimitere la dispoziţiile art. 68 din
Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, dispunând apoi faptul că rectificarea textelor actelor normative adoptate de
Guvern se face cu avizul Consiliului Legislativ, la
cererea Secretariatului General al Guvernului adresată secretarului general al Camerei Deputaţilor. În
acest sens, autorităţile publice iniţiatoare ale proiectelor de acte normative care conţin erori materiale
au obligaţia de a transmite Secretariatului General
al Guvernului textele vizate, în forma rectificabilă,
justificând necesitatea îndreptării erorii materiale,
cu solicitarea de a se dispune rectificarea necesară în
conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
f) obiectivele urmărite de către Consiliul Legislativ, în activitatea de avizare a cererilor de republicare, respectiv de rectificare, sunt prevăzute de
art. 3 pct. 3 şi art. 4 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Consiliului Legislativ, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare. Astfel, Consiliul Legislativ examinează şi avizează, în condiţiile
legii, forma republicabilă a legilor, ordonanţelor şi
hotărârilor Guvernului care au suferit intervenţii
legislative şi pentru care s-a dispus republicarea. De
asemenea, acesta avizează rectificările ce se propun a
fi aduse unor acte normative după publicarea
acestora, în cazul descoperirii de erori materiale.
Avizul Consiliului Legislativ la republicările legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, precum
şi la rectificările aduse unor acte normative se
transmite la cererea secretarului general al Camerei
Deputaţilor.
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III. Regimul actual al avizului Consiliului
Legislativ, în materia cererilor de republicare şi rectificare a unor categorii de acte
normative, rezultat potrivit legii şi uzanţelor în materie
1. Consideraţii generale
Ulterior adoptării şi publicării actelor normative
în Monitorul Oficial al României, acestea pot fi
supuse unor intervenţii legislative, determinate de
apariţia unor schimbări cu caracter economic, social,
politic, cultural sau de altă natură, în domeniul reglementat, operaţiuni juridice denumite şi evenimente
legislative, cum ar fi modificarea, completarea,
suspendarea, abrogarea, republicarea sau rectificarea.
Pentru a fixa cadrul general al materiei asupra
căreia poartă avizul aflat în analiză, vom reda definiţiile republicării şi rectificării, frumos conturate în
opiniile unor autori, astfel:
Republicarea actului normativ, în sens juridic,
reprezintă o activitate oficială care constă în includerea tuturor intervenţiilor legislative la care a fost
supus un act normativ în forma originară a acestuia,
operaţiune în urma căreia acesta dobândeşte o nouă
redactare, dându-se textelor şi o nouă numerotare,
dacă este cazul.2
Scopul republicării rămâne acela de regăsire facilă
a informaţiei juridice, atunci când prin amploarea sau
numărul mare al evenimentelor legislative intervenite
a devenit greoaie perceperea integrală a prevederilor
acestuia, finalitatea fiind deci aceea de a uşura activitatea de aplicare a unei reglementări amendate,
exprimând-o într-o formă unitară, într-un singur
act 3.
Fără să fie opera legislativului sau a executivului,
ci opera specialiştilor din instituţiile autorizate potrivit legii, republicarea produce efecte juridice de la
data apariţiei acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, citarea textelor şi intervenţia altor
evenimente legislative urmând a se face numai prin
raportare la forma republicată.
Rectificarea este o operaţiune juridică la care se
poate apela, cu respectarea şi îndeplinirea anumitor
formalităţi procedurale, după etapa publicării actelor normative în Monitorul Oficial, pentru îndreptarea unor greşeli – erori materiale – descoperite în
cuprinsul acestor acte, fără a se aduce atingere însă
2

A se vedea S. Popescu, V. Ţăndăreanu, op. cit.; a se vedea
şi I. Mrejeru, Tehnica legislativă, Ed. Academiei, Bucureşti,
1979, precum şi Buletin de informare legislativă nr. 4/2002 –
Republicarea şi rectificarea actelor normative.
3
I. Mrejeru, op. cit.
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fondului reglementării, prin modificarea, completarea sau eliminarea unor prevederi.4
Scopul rectificării este acela de îndreptare a unor
erori strecurate în cadrul formei publicate a
reglementării şi care, prin natura lor, nu presupun o
reparare prin adoptarea unui nou act normativ,
limitându-se la caracterul unor vicii de formă şi nu
de fond, astfel încât prin această îndreptare nu este
admis în nici un fel să fie afectat fondul reglementării
şi/sau voinţa legiuitorului.
Faptul că republicarea şi rectificarea prezintă
unele particularităţi în raport de celelalte evenimente
legislative, particularităţi care derivă din specificul
acestor două operaţiuni juridice de a nu aduce
atingere, sub nicio formă, fondului actului normativ,
astfel încât atât scopul reglementării, cât şi voinţa
legiuitorului să ramână neschimbate, atrage în mod
obligatoriu şi un specific aparte al avizului Consiliului Legislativ în acest domeniu.
Astfel, se impune ca avizul Consiliului Legislativ
să urmărească, cu maximă acurateţe, respectarea
condiţiilor legale, a normelor de tehnică legislativă
în domeniu şi în mod deosebit limitarea republicării5
sau rectificării la actualizarea textului actului normativ în urma modificărilor, completărilor şi abrogărilor
succesive suferite de acesta în timp, respectiv la îndreptarea erorilor materiale constatate, după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Necesitatea supravegherii de către Consiliul
Legislativ a operaţiunilor juridice de republicare şi
rectificare a fost impusă de importanţa lor covârşitoare pentru stabilirea textului exact, corect şi
complet al unor acte normative care suferiseră în timp
intervenţii legislative multiple, respectiv care au fost
afectate de erori materiale în cursul procesului de
redactare înainte de adoptare sau cu ocazia publicării
acestora; această necesitate a fost satisfăcută prin
instituirea legală a obligativităţii avizării celor două
operaţiuni juridice de către organismul de specialitate în domeniul tehnicii legislative.
2. Categorii de acte normative supuse republicării sau rectificării, cu avizul Consiliului Legislativ
a) Operaţiunea republicării actelor normative
se supune obligatoriu avizării de către Consiliul
Legislativ numai în cazul actelor normative emise ori
4
A se vedea S. Popescu, V. Ţăndăreanu, op. cit.; a se vedea
şi I. Mrejeru, op. cit., precum şi Buletin de informare legislativã
nr. 4/2002 – Republicarea şi rectificarea actelor normative.
5
A se vedea M. L. Manea, A. Istudor, Buletin de informare
legislativă nr. 1/2015 – Republicarea actelor normative –
probleme actuale şi de perspectivă.
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adoptate de către organele puterii publice, fiind
excluse de la această avizare actele autorităţilor
administraţiei publice centrale de specialitate, actele
autorităţilor administrative autonome sau actele
unor organizaţii care aparţin domeniului privat. Este
astfel de observat că, în cazul republicării, s-a urmărit
de către legiuitor respectarea principiului simetriei în
materia avizării actelor normative de către Consiliul
Legislativ, acesta neavizând în prealabil nici proiectele acestor ordine, instrucţiuni, norme metodologice.
Art. 70 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, prevede în mod expres
categoriile de acte normative care se republică cu
avizul Consiliului Legislativ asupra formei republicabile, şi anume: legile, ordonanţele (inclusiv ordonanţele de urgenţă) şi hotărârile Guvernului.
Cu toate acestea, în practică, au mai existat
situaţii în care au fost trimise spre avizare Consiliului
Legislativ formele republicabile ale unor acte ale
altor organisme, ca de pildă Statutul profesiei de
avocat sau cel al Uniunii Naţionale a Executorilor
Judecătoreşti.
Referitor la actele internaţionale, bilaterale sau
multilaterale, la care România devine parte, ratificate,
aprobate ori la care aceasta aderă prin legi, ordonanţe
sau hotărâri ale Guvernului, a fost precizat6 faptul că
ele nu se republică, întrucât, pe de o parte, în
domeniul actelor internaţionale acţionează principiul
simetriei şi cel al reciprocităţii, iar pe de altă parte,
în practica internaţională nu se uzitează procedeul
republicării, majoritatea statelor necunoscând această
operaţiune, în accepţiunea şi condiţiile reglementate
de ţara noastră. De asemenea, în domeniul actelor
internaţionale, toate modificările ulterioare ale
acestora se raportează la actul de bază, referire care ar
deveni imposibilă în cazul unei republicări. În plus,
este şi o greutate practică la întocmirea formelor
republicabile, multe acte internaţionale fiind adoptate
cu mult timp în urmă şi neexistând o evidenţă strictă
a modificărilor suferite.
În practică, au existat însă situaţii cu totul
excepţionale, în care din cauza unor erori de traducere forma actului internaţional, astfel cum a fost
adoptată în legislaţia din ţara noastră, era diferită de
forma originară; în astfel de situaţii s-a recurs la
6
A se vedea S. Popescu, C. Ciora, V. Ţăndăreanu, Aspecte
practice de tehnică şi evidenţă legislativă, Monitorul Oficial,
Bucureşti, 2008.
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soluţia unei republicări, deşi în cauză nu exista temei
de republicare7.
b) Sfera actelor normative care se rectifică, cu
avizul Consiliului Legislativ, este stabilită la modul
general, rezultând atât din prevederile art. 71 al Legii
nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dar şi din celelalte prevederi legale
aplicabile sus-invocate la pct. II, prin referire directă
la actele normative, fără a se arăta categoriile acestor
acte.
Este, astfel, de observat că, în cazul rectificării,
prevederile legale exced de la aplicarea principiului
simetriei în materia avizării actelor normative de
către Consiliul Legislativ, acesta neavizând în prealabil proiectele de ordine, instrucţiuni, norme metodologice şi alte asemenea categorii de acte normative,
care totuşi sunt luate în seamă de legiuitor atunci
când trimite în mod generic la acte normative.
Totodată, în contextul rolului marcant consacrat
pe cale constituţională Consiliului Legislativ, ca
organ consultativ de specialitate al Parlamentului,
care avizează …, avizele emise de această instituţie
publică de nivel central de prim rang, nu pot viza
decât categoriile de acte normative emise la un nivel
corespunzător.
Ca urmare, în ceea ce priveşte rectificarea, fac
obiectul avizelor Consiliului Legislativ toate acele
acte emise la nivelul administraţiei publice centrale,
ale căror caracteristici definitorii constau în instituirea unor norme cu caracter de generalitate,
impersonale şi care se repetă în aplicare, având
continuitate, neepuizându-se uno ictu, respectiv: legi,
ordonanţe (inclusiv de urgenţă) ale Guvernului,
hotărâri ale Guvernului, acte normative ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate
şi ale autorităţilor administrative autonome.
Ca atare, actele care nu instituie norme cu caracter
de repetabilitate, consumându-se numai pentru o
situaţie concretă, dintr-o singură aplicare – actele
individuale – nu pot constitui, potrivit procedurii
legale, obiect al cererii de rectificare, cu avizul Consiliului Legislativ. Astfel, Consiliul Legislativ nu
avizează rectificările privind:
– acte jurisdicţionale, cum ar fi deciziile Curţii
Constituţionale;

7

Spre exemplificare: Legea nr. 18/1990 de ratificare a
Convenţiei cu privire la drepturile copilului, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109/28.09.1990 şi
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
314/13.06.2001 – în locul temeiului de republicare figurează
Republicată ca urmare a constatării unor diferenţe de traducere
din limba engleză în limba română în conţinutul convenţiei.
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– decrete prezidenţiale referitoare la numirea sau
revocarea din anumite funcţii publice ale unor persoane, la promulgarea legilor, la acordarea unor
decoraţii şi titluri de onoare sau la graţierea individuală etc.;
– acte cu caracter individual emise de Guvern,
cum sunt, de pildă, hotărâri care reglementează:
transmiterea pachetelor majoritare de acţiuni ale unor
societăţi în proprietatea privată a unor oraşe; transmiterea, fără plată, a unor imobile, proprietate publică
a statului, din administrarea unor instituţii publice în
administrarea altor instituţii; atestarea domeniului
public al unor judeţe; renunţarea sau acordarea cetăţeniei române unor persoane, acordarea de ajutoare
etc.;
– acte cu caracter individual emise de Parlament,
cum ar fi hotărâri sau decizii ale Senatului, ale
Camerei Deputaţilor sau ale camerelor reunite;
– acte cu caracter individual emise de organele de
specialitate ale administraţiei publice centrale.
În situaţia în care primeşte spre avizare asemenea
cereri de rectificare, Consiliul Legislativ restituie
lucrarea în cauză Secretariatului General al Camerei
Deputaţilor, prin intermediul unei adrese, în care se
precizează faptul că actele în cauză nu fac parte, prin
conţinutul lor, din categoria actelor normative, fiind
acte individuale care nu au fost avizate nici în stadiul
de proiect, astfel încât rectificarea acestora nu poate
fi nici ea supusă avizării Consiliului Legislativ.
De asemenea, nu pot intra în sfera de avizare a
acestui organ central actele normative emise la nivel
local.
3. Solicitarea avizului Consiliului Legislativ, în
cazul operaţiunilor de republicare şi rectificare a
actelor normative
a) Astfel cum rezultă din prevederile art. 70 şi 71
din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu celelalte dispoziţii legale sus-prevăzute la pct. II, solicitarea avizului
prealabil al Consiliului Legislativ este obligatorie şi
revine Secretariatului General al Guvernului, înainte
de a aproba republicarea sau rectificarea unui act
normativ şi de a dispune trimiterea spre publicare a
formei republicabile, respectiv a rectificării.
Ne raliem opiniei unor autori8 şi Curţii Constituţionale, potrivit căreia nesolicitarea avizului consultativ al Consiliului Legislativ, pe marginea unui

8
A se vedea Şerban Beligrădeanu, Ion Traian Ştefănescu,
Consecinţele nesolicitării avizului consultativ al C.E.S. sau C.L.
cu privire la proiectele actelor normative, Revista Dreptul
nr. 7/2006.
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proiect de act normativ, atrage neconstituţionalitatea
actului normativ în speţă, cu posibilitatea constatării
nulităţii acestuia, pe calea contenciosului administrativ/constituţional.
Observăm, însă, faptul că, în cazul de faţă, al
republicării şi rectificării actelor normative, nu ne
aflăm într-o situaţie de neconstituţionalitate directă,
aceste două categorii de documente nefiind supuse
avizului Consiliului Legislativ în virtutea prevederilor exprese ale textului constituţional al art. 79, ci
în principal în virtutea unei legi organice, Legea
nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Este adevărat, pe de altă parte, faptul că, inclusiv
potrivit unei largi jurisprudenţe a Curţii Constituţionale9, încălcarea normelor de tehnică legislativă ale
Legii nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu referire la actele normative,
este o cauză de neconstituţionalitate. Este vorba despre
o evoluţie a jurisprudenţei Curţii Constituţionale în
privinţa interpretării principiului legalităţii, reglementat de Constituţia României prin dispoziţiile art. 1
alin. (3) România este stat de drept [...], precum şi cele
ale art. 1 alin. (5) În România, respectarea Constituţiei,
a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie, în
sensul încorporării normelor de tehnică legislativă.
Astfel, prin încălcarea Legii nr. 24/2000, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, se contravine
prevederilor art. 1 alin. (3) şi alin. (5) din Constituţia
României, republicată.
Putem continua, astfel, raţionamentul şi conchide
că nesolicitarea avizului Consiliului Legislativ, în
cazul republicărilor şi rectificărilor se constituie
într-o cauză de neconstituţionalitate, dar în mod
indirect, pe temeiul art. 1 alin. (3) şi alin. (5) din textul constituţional, coroborate cu art. 70, respectiv
art. 71, din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu posibilitatea
constatării nulităţii acestor operaţiuni juridice, pe
calea contenciosului administrativ/constituţional.
b) Cererea de republicare/cererea de rectificare a unui act normativ, transmisă spre avizare
Consiliului Legislativ, de către Secretariatul General
al Guvernului, este supusă îndeplinirii unor condiţii
legale, care fac obiectul verificărilor în cadrul avizelor emise, după cum urmează:
– cererea de republicare, însoţită de forma republicabilă a actului normativ, astfel cum aceasta din
9

A se vedea M. Safta, Buletin de informare legislativă
nr. 2/2016 – Valorificarea normelor de tehnică legislativă în
controlul de constituţionalitate; Decizia Curţii Constituţionale
nr. 22 din 20 ianuarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 160 din 2 martie 2016.
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urmă este întocmită de către iniţiatorul actului normativ
de modificare şi/sau completare care conţine şi temeiul
republicării, asumată de către emitent, se adresează
Secretariatului General al Guvernului, cu respectarea
prevederilor art. 70 din Legea nr. 24/2000, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, care o
transmite de îndată, spre avizare, Consiliului Legislativ;
– cererea de rectificare a actului normativ,
semnată de conducătorul sau locţiitorul emitentului,
iar în cazul actelor Parlamentului, ale Preşedintelui
României şi ale Guvernului României, de persoanele
anume desemnate din cadrul acestor autorităţi publice, se adresează Secretariatului General al Guvernului, cu respectarea prevederilor art. 71 din Legea
nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care o transmite de îndată, spre
avizare, Consiliului Legislativ; cererea trebuie să
indice, în mod clar, actul supus rectificării, numărul
şi data Monitorului Oficial al României, în care a fost
publicat, eroarea materială cu explicaţiile necesare,
precum şi conţinutul rectificării, justificând totodată
necesitatea îndreptării erorii materiale.
c) Termenele prevăzute de lege pentru solicitarea
avizului Consiliului Legislativ:
– în cazul cererilor de republicare a actelor
normative, termenul este de 30 de zile de la data
publicării actului care a dispus republicarea (în cazul
codurilor, termenul este prelungit cu 15 zile, rezultând un total de 45 de zile); în practică, se constată
faptul că acest termen este rareori respectat, de cele
mai multe ori fiind depăşit;
Totodată, este de observat aici faptul că, practic,
Consiliul Legislativ nu poate aviza republicarea
decât după publicarea în Monitorul Oficial a actului
care dispune republicarea, ceea ce face imposibilă
publicarea concomitentă a actului de modificare/
completare cu noul text al legii10; în acelaşi sens, s-a
susţinut că republicarea este o operaţiune subsecventă intrării în vigoare a actului modificator,
situaţie care face imposibilă publicarea concomitentă
a actului modificator cu textul actului modificat în
forma republicată. La aceasta se mai adaugă şi
elementul timp care este necesar pentru întocmirea
formei republicabile a actului de către organul emitent şi circuitul acestei operaţiuni, inclusiv obţinerea
avizului Consiliului Legislativ11;
– în cazul cererilor de rectificare a actelor normative, nu este prevăzut expres un termen, fiind însă
10

A se vedea I. Vida, Legistică formală, Ed. III, Lumina Lex,

2006.
11
S. Popescu, V. Ţăndăreanu, Normele de tehnică legislativă,
în concordanţă cu Constituţia României, republicată, Revista de
drept comercial nr. 6/2004, Lumina Lex, 2004.
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de natura rectificării a se apela la această operaţiune
juridică la scurtă vreme după data publicării actului
normativ12; în practică, se constată că sunt destul de
frecvente cazurile în care se procedează la rectificare
în termene largi, de ordinul lunilor sau, mai rar, chiar
a anilor. Spre exemplificare, menţionăm:
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 489 din 30 iunie 2016,
rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 193 din 20 martie 2017;
– Ordinul nr. 4020 din 28 iunie 2013 al ministrului
educaţiei naţionale privind acordarea acreditării
pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Paradis” din municipiul laşi,
rectificat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 193 din 20 martie 2017;
– Ordinul nr. 3618 din 19 iunie 2014 al ministrului
educaţiei naţionale privind acordarea acreditării
pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Anastasia Popescu” din
municipiul Bucureşti, rectificat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 313 din 2 mai 2017.
4. Termenele de avizare (în care se emit avizele
Consiliului Legislativ)
a) În materia republicărilor unor acte normative, potrivit art. 10 alin. (2) din Ordinul secretarului
general al Guvernului nr. 591/2012 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum
şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat,
a actelor în Monitorul Oficial al României, avizul
Consiliului Legislativ se transmite Secretariatului
General al Guvernului în termen de cel mult 15 zile
de la primirea solicitării şi a formei republicabile a
actului normativ; în cazul codurilor, acest termen se
prelungeşte cu 15 zile.
b) În cazul rectificărilor, Consiliul Legislativ
transmite avizul său către Secretariatul General al
Guvernului în termen de cel mult 3 zile de la primirea
solicitării şi a cererii de rectificare a actului normativ.
Neemiterea avizului Consiliului Legislativ pentru
cererile de republicare/rectificare a actelor normative,
în termenele prevăzute de lege, atrage imposibilitatea
aprobării şi a dispunerii transmiterii lor spre publicare
de către Secretariatul General al Guvernului, precum
12

A se vedea şi Buletin de informare legislativă nr. 4/2002 –
Republicarea şi rectificarea actelor normative.
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şi imposibilitatea publicării acestora de către Regia
Autonomă Monitorul Oficial al României.
5. Natura juridică a avizului Consiliului Legislativ, în cazul republicării şi rectificării unor acte
normative
În lumina textului constituţional al art. 79, instituţia Consiliului Legislativ este definită ca „...organ
consultativ de specialitate al Parlamentului, care
avizează proiectele de acte normative în vederea
sistematizării, unificării şi coordonării întregii
legislaţii...”, însă cu privire la avizul acestei instituţii
în materie de republicări şi rectificări de acte
normative Legea fundamentală nu prevede nimic, iar
legislaţia subsecventă nu distinge în mod expres
caracterul acestui aviz, aşa cum o face în cazul
proiectelor de acte normative, şi ne referim aici la
prevederile art. 9 alin. (1) şi (2) coroborat cu art. 10
alin. (3) şi (4) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în care se
prevede expres caracterul consultativ.
Trebuie, însă, spus faptul că republicarea şi rectificarea actelor normative rămân operaţiuni de
tehnică legislativă deosebit de importante în vederea
sistematizării şi simplificării legislaţiei şi a perceperii exacte şi complete a acesteia.13
În acest context, din raţiuni de corelare legislativă, considerăm ca avizul acestei instituţii, cu rol
constituţional de organ consultativ, indiferent asupra
căror documente juridice poartă, nu ar putea prezenta,
strict legal, un alt caracter decât tot unul consultativ.
Este, însă, la fel de adevărat că, prin excepţie, în
cazul republicărilor şi rectificărilor unor categorii de
acte normative, acestui aviz i s-a confirmat, în practică, caracterul de cvasiconformitate, care provine
atât din modul în care a fost reglementat, cât şi din
specificul acestor două operaţiuni de tehnică juridică, de a „opera” în mod exclusiv şi cu maximă
acurateţe asupra formei actului normativ, în limitele
şi condiţiile stabilite de lege, respectând cu stricteţe
fondul reglementării şi voinţa legiuitorului. Iar dacă
se ţine seama şi de faptul că cele două operaţiuni se
realizează fără să mai treacă prin filtrul legiuitorului,
fiind opera exclusivă a specialiştilor din cadrul
aparatelor de lucru ale instituţiilor publice iniţiatoare/emitente ale actelor normative în cauză, atunci,
practic, în luarea deciziilor finale se impune cu evidenţă rolul, importanţa şi gradul sporit de forţă al
avizului organului de specialitate în domeniul tehni13
A se vedea S. Popescu, V. Ţăndăreanu, Probleme actuale
ale tehnicii legislative, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2003,
pag. 268.
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cii legislative asupra formelor republicabile sau a
rectificării elaborate.
Ca urmare, avizul în cauză, deşi obligatoriu de
cerut, deşi definitoriu în materie, nu apare a fi totuşi în
mod expres, plenar si cu desăvârşire obligatoriu de
urmat, acesta prezentând însă, prin modul de reglementare şi prin obiectul asupra căruia poartă, caracterul
unui aviz care impune o influenţă practică sporită în
luarea deciziilor finale ale factorilor responsabili,
specifică unei naturi practic cvasiconforme.
În acest sens, practica Consiliului Legislativ, de-a
lungul ultimilor 4 ani de activitate, şi nu numai, în
domeniul avizării formelor republicabile şi a cererilor
de rectificare, a arătat că emitenţii şi redacţia Regia
Autonomă Monitorul Oficial urmează şi îşi însuşesc
întru totul sau, în orice caz, marea majoritate a
propunerilor şi observaţiilor formulate în cadrul avizelor şi adreselor de restituire transmise, inclusiv în
ceea ce priveşte avizele negative.
Este de menţionat, astfel, faptul că tot din practica
Consiliului Legislativ pentru perioada 2014-2017 nu
a fost constatat nici un singur caz de aviz negativ
emis pe marginea unei forme republicabile sau a unei
cereri de rectificare de act normativ, care să nu fi fost
urmat şi respectat.
Tocmai această atitudine adoptată de-a lungul
timpului de factorii responsabili cu privire la avizul
Consiliului Legislativ în materia republicării şi
rectificării de acte normative, dovedeşte faptul că,
astfel cum este reglementat, acest aviz se impune de
la sine prin caracterul său cvasiconform.
6. Obiectivele avizului Consiliului Legislativ, în
cazul republicării şi rectificării unor acte normative
În baza examinării cu maximă atenţie şi minuţiozitate a formelor republicabile şi a cererilor de
rectificare de către specialişti, în limitele şi specificul
atribuţiilor sale, Consiliul Legislativ soluţionează în
condiţiile legii aceste cereri, iar atunci când emite un
aviz, acesta are printre obiective:
a) respectarea cu stricteţe a condiţiei legale de a nu
se aduce atingere fondului şi formei oricărei reglementări din cadrul intervenţiilor legislative succesive
asupra actului normativ originar, prin forma republicabilă întocmită de către iniţiator şi însuşită de către
emitent, în cazul republicării unui act normativ, respectiv de a se limita numai la erori materiale, prin cererea
de rectificare, astfel cum aceasta din urmă a fost însuşită şi transmisă, în cazul rectificării unui act normativ;
b) respectarea regulilor şi îndeplinirea tuturor
condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de procedura republicării sau de procedura rectificării, după
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caz, astfel cum acestea sunt stabilite potrivit legii şi
uzanţelor în materie, pentru forma republicabilă,
respectiv cererea de rectificare;
c) respectarea normelor de tehnică legislativă, în
ceea ce priveşte forma republicabilă a actului normativ
(inclusiv textul normativ rezultat în urma efectuării
tuturor operaţiunilor specifice de încorporare, renumerotare, redenumire) şi, respectiv, a celor privind
rectificarea actului normativ, după caz; astfel, spre
exemplu, se cere ca forma republicabilă să nu conţină
contradicţii şi/sau alte necorelări intratextuale (inclusiv
referiri la texte declarate neconstituţionale).
Drept urmare, se impune ca avizul Consiliului
Legislativ să urmărească, cu maximă acurateţe,
respectarea condiţiilor legale, a normelor de tehnică
legislativă în domeniu şi în mod deosebit limitarea
republicării sau rectificării la actualizarea textului
actului normativ în urma modificărilor, completărilor
şi abrogărilor succesive suferite de acesta în timp,
respectiv la îndreptarea erorilor materiale constatate,
după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial
al României.
7. Soluţionarea formelor republicabile şi a
cererilor de rectificare. Forma de redactare a
avizelor Consiliului Legislativ
Modalităţile de soluţionare a formelor republicabile/cererilor de rectificare a actelor normative nu
sunt stabilite şi precizate prin reglementări legale
exprese. În lipsa unor astfel de prevederi, se poate
aplica, prin similitudine, cel puţin parţial, regimul
juridic stabilit la art. 10 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru avizul Consiliului Legislativ în materia
proiectelor de acte normative.
În practică, examinând şi analizând forma republicabilă/cererea de rectificare, sub toate aspectele ei,
în raport de prevederile legale, de fond şi de formă,
inclusiv potrivit uzanţelor stabilite în materie, în
funcţie de cele constatate, se procedează la soluţionarea acesteia, fie prin elaborarea unui aviz, fie prin
restituirea cererii, în anumite situaţii care o impun.
Avizele şi adresele de restituire ale Consiliului
Legislativ nu pot cuprinde consideraţii cu caracter
politic şi se transmit în scris sub semnătura preşedintelui.
Prin asimilare cu reglementarea legală în situaţia
proiectelor de acte normative, în materia formelor
republicabile şi cererilor de rectificare, avizul
Consiliului Legislativ poate fi de trei feluri:
a) Avizul favorabil, fără observaţii şi propuneri
Acest aviz nu se motivează şi se emite pentru
formele republicabile şi cererile de rectificare apreciate
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că întrunesc condiţiile de fond şi de formă prevăzute de
lege şi stabilite potrivit uzanţelor în materie. În speţă,
se constată că cererile sunt întocmite cu îndeplinirea
condiţiilor legale privitoare la competenţe, la formă şi
la fond, că forma republicabilă, respectiv rectificarea,
actelor normative, astfel cum au fost întocmite,
respectă toate regulile aplicabile în materie.
b) Avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri
Acest tip de aviz are în vedere formele republicabile şi cererile de rectificare care ar putea îndeplini
condiţiile de fond şi de formă prevăzute de lege şi a
celor stabilite potrivit uzanţelor în materie, dar
prezintă unele lacune sau greşeli, necesitând unele
îmbunătăţiri în acord cu prevederile şi uzanţele de
tehnică legislativă. Se constată că cererile sunt întocmite cu îndeplinirea condiţiilor legale privitoare la
competenţe, la formă şi la fond, că forma republicabilă, respectiv rectificarea, astfel cum au fost întocmite, respectă în ansamblu regulile aplicabile în
materie, dar pentru a păstra rigoarea necesară acestor
două operaţiuni de tehnică juridică se impune cu
desăvârşire a se proceda în continuare la unele
prelucrări ale unor texte, unele adăugiri de note,
reformulări, corectări, inclusiv în ceea ce priveşte
renumerotarea textelor, ş.a., după caz.
Observaţiile şi propunerile prezentate de aviz pot
fi unele de principiu sau de text, cele din urmă fiind
subsecvente celor dintâi, se redau în ordinea grupării
pe articole şi se pot fundamenta, după caz, pe legislaţia aplicabilă, doctrină, jurisprudenţă, legislaţie
comparată.
Acest aviz se motivează, pentru o fundamentare
temeinică a punctului de vedere şi poate fi însoţit de
studiile, documentele şi informaţiile pe care se sprijină.
În practică, se poate constata faptul că acest tip de
aviz este cu totul predominant, situaţie care se impune
câtă vreme formele republicabile şi cererile de rectificare prezintă deseori lacune, inadvertenţe, greşeli
etc., în ceea ce priveşte forma republicabilă, respectiv
conţinutul notei de rectificare, a actului normativ, care
urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al
României, dar şi în ceea ce priveşte condiţiile pe care
ar trebui să le îndeplinească aceste cereri.
Principalele observaţii şi propuneri formulate în
cadrul avizelor emise de Consiliul Legislativ, în
legătură cu republicarea actelor normative, au vizat
următoarele aspecte:
1. neindicarea în mod corect a temeiului legal al
republicării şi a tuturor intervenţiilor legislative la
care a fost supus actul normativ propus spre republicare, în cadrul unei note de subsol corespunzătoare
titlului actului normativ (ex.: Legea nr. 273/2004
privind procedura adopţiei, avizată în anul 2016);
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2. preluarea greşită a unor texte în forma republicabilă;
3. reproducerea incompletă a unor texte;
4. crearea de texte noi sau rectificarea unor texte
considerate greşite, prin intermediul operaţiunii de
republicare;
5. lipsa actualizării sau neactualizarea corectă a
denumirilor schimbate între timp, cum ar fi cele ale
unor instituţii sau localităţi;
6. articole numerotate greşit;
7. neevidenţierea, prin note de subsol, a schimbării unor competenţe de la o autoritate la alta, ori a
altor informaţii necesare (ex.: Legea nr. 227/2006
privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport,
avizată în anul 2016; Legea nr. 273/2004 privind
procedura adopţiei, avizată în anul 2016);
8. neadaptarea trimiterilor realizate în cadrul unor
articole, la noua numerotare a textelor (ex.: Legea
concurenţei nr. 21/1996, avizată în anul 2016);
9. nerespectarea întocmai a ortografiei şi a punctuaţiei din cadrul textului de bază şi al actelor modificatoare ale acestuia;
10. nereproducerea distinctă, în finalul formelor
republicabile, a dispoziţiilor tranzitorii din actele
modificatoare ale actului normativ de bază;
11. nepreluarea întocmai a rubricilor unor anexe
şi/sau a specificaţiilor conţinute de acestea, conform
actului de bază şi actelor sale modificatoare;
12. nesoluţionarea, la acel moment, pe cale legislativă, a neconstituţionalităţii unor texte (ex.: Legea
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, care
a primit, în anul 2015, aviz cu observaţii şi propuneri,
în sensul că republicarea nu ar fi fost la acel moment
indicată, precizându-se detaliat motivele şi consecinţele – afectarea conţinutului normativ şi a securităţii
lui juridice; precizăm însă că, ulterior emiterii acestui
aviz, forma republicabilă a Legii nr. 134/2010 a
apărut în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 247 din 10 aprilie 2015);
13. numărul foarte mare de intervenţii legislative
asupra actului de bază (ex.: Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii: sunt prezentate în
avizul din anul 2015, ca observaţii introductive, faptul că există 115 intervenţii legislative, un număr
nemaiîntâlnit până atunci, şi că acestea pot conduce
atât la necorelări ale fondului normativ, cât şi ale
terminologiei, fiind indicată soluţia adoptării unui
nou act normativ).
În practică, la rectificările de acte normative,
avizele Consiliului Legislativ au menţionat, printre
observaţii, în principal, următoarele aspecte:
1. cererile de rectificare nu îndeplinesc toate
condiţiile stabilite prin normele legale, cum ar fi: nu
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cuprind deloc sau în mod complet explicaţiile necesare; de foarte multe ori nu sunt deloc sau suficient
motivate; nu precizează clar temeiurile (justificările)
şi importanţa rectificării ori consecinţele nerectificării
erorii materiale;
2. printr-o singură cerere de rectificare s-a urmărit
îndreptarea unui număr relativ mare de greşeli;
3. cererile de rectificare au vizat îndreptarea de
erori materiale după o perioadă foarte lungă de la
adoptarea actului, chiar de ordinul anilor;
4. forma rectificării a lipsit complet ori a fost
incompletă sau incorect formulată.
c) Avizul negativ
Avizul negativ se emite, în principal, atunci când
în urma examinării cererii de republicare sau a celei
de rectificare se constată că, în vederea atingerii scopului urmărit de solicitant, este obligatorie intervenţia
prealabilă sau definitivă a legiuitorului, în caz contrar
nefiind îndeplinite unele condiţii de fond sau de formă
ale operaţiunii juridice respective. Astfel, spre exemplu: cererea de republicare a fost efectuată înainte de
aprobarea prin lege a ordonanţelor Guvernului care
modifică şi/sau completează actul normativ supus
republicării, cu nerespectarea prevederilor art. 70
alin. (4) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; prin cerere, se
urmăreşte modificarea sau completarea prevederilor
actului normativ propus spre rectificare, ori o altă
intervenţie asupra fondului reglementării, legea interzicând, sub sancţiunea nulităţii, acest lucru (art. 17
alin. (3) din Legea nr. 202/1998, republicată).
Acest aviz se motivează, pentru o fundamentare
temeinică a punctului de vedere şi poate fi însoţit de
studiile, documentele şi informaţiile pe care se sprijină, după caz.
De asemenea, în cadrul avizelor negative se fac
indicaţiile, sugestiile, propunerile, recomandările şi
precizările corespunzătoare, în vederea realizării
finalităţii/scopului urmărit de solicitant, cum ar fi
faptul că modificările preconizate prin cererea de
rectificare pot fi realizate prin acte normative modificatoare, adoptate cu procedurile legale corespunzătoare, ori că în vederea republicării actului
normativ temeiul republicării trebuie să fie reinstituit
în ultimul act de modificare şi/sau completare, prin
dispoziţia expresă a legiuitorului.
În practică, în cadrul avizelor negative, au existat,
pe lângă situaţiile sus-precizate şi alte cauze, printre
care amintim:
– forme republicabile întocmite fără a exista
temei legal de republicare actualizat prin legea de
aprobare a ultimei ordonanţe a Guvernului modifi-
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catoare (ex.: Legea nr. 360/2002 privind Statutul
poliţistului);
– forme republicabile în conţinutul cărora s-a
constatat o antinomie intratextuală de natură a face
inutilă o republicare în acel stadiu legislativ (ex.:
republicarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea
în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul
activităţilor nucleare, avizată negativ în anul 2015);
– cereri de rectificare pentru care s-au constatat
necorelări pe fond şi pe formă (ex.: rectificarea Legii
nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016,
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri
fiscal bugetare şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 1028 din 21 decembrie
2016, avizată negativ de către Consiliul Legislativ la
prima transmitere14);
– cereri de rectificare referitoare la actele internaţionale, care au primit aviz negativ, întrucât vizau
doar stilizări la înlocuirea unor termeni sau schimbarea ortografiei unor texte (neadmise potrivit
regimului juridic al actelor internaţionale), ori afectau
fondul reglementării. În materia actelor internaţionale,
este de menţionat aplicabilitatea Legii nr. 590/2003
privind tratatele, care prevede, derogatoriu, posibilitatea îndreptării unor erori materiale numai prin
iniţierea unui nou tratat în formă simplificată – schimb
de note verbale prin înţelegerea cu cealaltă parte, ceea
ce înseamnă că procedura obişnuită a rectificării se
aplică numai actului intern (lege, ordonanţă sau
hotărâre a Guvernului, ordin al ministrului) prin care
ţara noastră devine parte la tratat.
d) Soluţionarea cererii prin adresă de restituire
Deşi neprevăzută expres de lege, această modalitate practică de soluţionare a unor cereri de republicare şi rectificare decurge în mod firesc, tocmai
pentru a se ajunge cât mai repede cu putinţă la
finalitatea urmărită atât de către legiuitor în ansamblu, cât şi de către emitent/iniţiator, prin corecta
aplicare a prevederilor legale.
Astfel, în unele cazuri, formele republicabile sau
cererile de rectificare elaborate au fost restituite, prin
Secretariatul General al Guvernului, către emitenţi/
iniţiatori, cu o adresă însoţitoare, apreciindu-se că,
în raport de situaţia de fapt şi de drept existentă la
acel moment, se impune o astfel de soluţionare, în
scopul respectării prevederilor legale, inclusiv cele
privind sistematizarea, unificarea şi coordonarea
14

A se vedea Dosar nr. 1356/2016 – Aviz nr. 1331/2016.
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întregii legislaţii, şi chiar în scopul reducerii timpului
necesar obţinerii finalităţii urmărite.
Spre exemplificare, în cazul republicării actelor
normative, prin adresa de restituire s-a constatat că
formele republicabile au fost întocmite fără a exista
temei legal de republicare actualizat (ex.: Legea
nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi senatorilor)
ori prematur, deoarece:
– fie existau modificări ale actului de bază prin
ordonanţe care nu fuseseră dezbătute în Parlament;
– fie unele texte fuseseră declarate neconstituţionale, nefiind însă modificate de legiuitor conform
prevederilor art. 147 alin. (1) din Constituţia României, republicată (ex.: Legea nr. 134/2010 privind
Codul de procedură civilă, avizată în anul 2014);
– fie în text existau trimiteri la texte declarate
neconstituţionale astfel încât ele deveneau inaplicabile, trebuind mai întâi modificate (ex.: Legea
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă,
avizată în anul 2014);
– fie caracterul temporar consumat al unor
prevederi ale actului reclamau modificarea textului
înainte de republicare (ex.: H.G. nr. 321/2005, avizată
în anul 2016);
– fie actul normativ nu fusese modificat sau
completat în mod substanţial (ex.: Legea nr. 134/2010
privind Codul de procedură civilă, avizată în anul 2014).
De asemenea, în anul 2014, un alt motiv de
restituire a fost, în cazul formei republicabile a Legii
nr. 59/1934 asupra Cecului, vechimea prea mare a
actului normativ supus republicării, care determină
în text numeroase antinomii atât de limbaj, dar şi
juridice, datorate schimbării regimului unor concepte
juridice.
În cazul rectificării, au fost restituite acele cereri
având drept obiect rectificarea unor acte individuale
(spre ex. Decretul nr. 136/1998), acte administrative
individuale (spre ex. hotărâri privind acordarea de
ajutoare de urgenţă, de trecere a unor imobile din

domeniul privat al statului în domeniul public, de
alocări de sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului pentru unele judeţe sau de
acordare, redobândire sau renunţare la cetăţenia
română – Hotărârea Guvernului nr. 1246/2004 sau
Hotărârea Guvernului nr. 52/2013), hotărâri ale
Parlamentului României (ex.: Hotărârea Parlamentului nr. 41/2014) sau acte jurisdicţionale (hotărârile
Curţii Europene a Drepturilor Omului prin care se
soluţionează un litigiu concret, decizii ale Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie – ex. H.I.C.C.J. nr. 6/23
martie 2014 – sau ale Curţii Constituţionale – ex.
Decizia nr. 247/29 aprilie 2014), în considerarea
faptului că potrivit legii aceste categorii de acte nu se
rectifică cu avizul prealabil al Consiliului Legislativ.
În toate aceste situaţii, prin modalitatea adresei
de restituire, se procedează la atestarea neavizării
de către Consiliul Legislativ a cererilor de rectificare
în speţă, operaţiune prevazută de art. 15 alin. (3)
din Ordinul Secretarului General al Guvernului
nr. 591/2012.
În unele cazuri, au fost restituite cererile de
rectificare nemotivate de către iniţiatori/emitenţi,
solicitându-se informaţiile relevante în vederea
soluţionării lor, ca urmare a faptului că aceştia nu au
putut fi contactaţi sub o altă formă.
Adresa de restituire se motivează, pentru o fundamentare temeinică a punctului de vedere, putând şi
ea să fie însoţită de studiile, documentele şi informaţiile pe care se sprijină, după caz.
De asemenea, în cadrul adresei de restituire se fac,
pe lângă observaţii, recomandările şi precizările
corespunzătoare cazului în speţă, în vederea continuării soluţionării pe cale legală a cererii, potrivit
finalităţii urmărite de solicitant/emitent/iniţiator.
e) În perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decemrie
2017, situaţia avizelor Consiliului Legislativ la
formele republicabile şi cererile de rectificare se
prezintă după cum urmează15:

A. REPUBLICĂRI
Anul

Nr. cereri de
republicare
examinate

Nr. avize
favorabile

Nr. avize
favorabile
cu observaţii
şi propuneri

Nr. avize
negative

Nr. cereri
restituite

Nr. forme
finalizate prin
publicare, dintre
cele avizate

2014
2015
2016
2017
TOTAL

105
27
24
16
172

8
2
1
11

72
14
10
5
101

1
2
1
4

25
10
11
10
56

73
19
21
4
117

15
A se vedea Raportul de activitate al Consiliului Legislativ
pentru anii 2014, 2015, 2016, prezentat în Buletinele de informare legislativă nr. 3 din anii 2015, 2016, respectiv 2017.
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Pe categorii de acte normative, cererile de
republicare au vizat un număr de:
– în anul 2014: 93 legi, 5 ordonanţe ale Guvernului, 3 ordonanţe de urgenţă, 2 hotărâri ale Guvernului, un statut profesional – Statutul privind
organizarea profesiei de practician în insolvenţă şi
Codul privind conduita etică, precum şi un ordin al
preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul
Activităţilor Nucleare;
– în anul 2015: 19 legi, 2 ordonanţe de urgenţă ale
Guvernului, Regulamentul activităţilor comune ale
Camerei Deputaţilor şi Senatului – care a fost înregistrat în luna decembrie 2015 şi soluţionat în luna
ianuarie 2016, Regulamentul Camerei Deputaţilor –
care a fost înregistrat spre analiză de două ori în
cursul anului 2015, precum şi 3 ordine ale conducătorilor instituţiilor publice centrale;
– în anul 2016: 12 legi, 3 hotărâri ale Guvernului,
Regulamentul activităţilor comune ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului – care a fost înregistrat în

luna decembrie 2015 şi soluţionat în luna ianuarie
2016, Regulamentul Camerei Deputaţilor, Regulamentul Senatului, Normele metodologice privind
acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă
prevazută de Legea nr. 96/2006 privind Statutul
deputaţilor şi senatorilor, precum şi 3 ordine sau
regulamente emise de conducătorii instituţiilor publice centrale;
– în anul 2017: 9 legi, o ordonanţă de urgenţă a
Guvernului, 4 hotărâri ale Guvernului, o hotărâre a
Parlamentului României şi un regulament.
În ceea ce priveşte preluarea, de către iniţiatorii
sau emitenţii formelor republicabile avizate, a
observaţiilor şi propunerilor conţinute în avizele sau
în adresele de restituire ale Consiliului Legislativ, s-a
constatat că acestea au fost preluate în marea lor
majoritate, în integralitate, într-un număr foarte mic
de cazuri fiind preluate parţial. În cazul avizelor
negative, se poate observa faptul că acestea au fost
urmate, finalizarea republicării nemaiavând loc, în
condiţiile respective.

B. RECTIFICĂRI
Anul

Nr. cereri
de rectificare
examinate

Nr. avize favorabile

Nr. avize favorabile
cu observaţii
şi propuneri

Nr. avize
negative

Nr. cereri
restituite

2014
2015
2016
2017
TOTAL

127
116
113
97
453

-

61
59
54
48
222

11
13
4
5
33

55
44
55
44
198

Cererile de rectificare examinate şi soluţionate de
către Consiliul Legislativ au privit atât acte normative, caz în care au fost avizate potrivit legii, cât şi
acte individuale, acte administrative individuale sau
acte jurisdicţionale, al căror caracter se urmăreşte a
fi astfel certificat de către autoritatea de specialitate
în domeniu, situaţie în care a fost atestată neavizarea
acestor documente, potrivit legii.
De asemenea, în cazul rectificării, se poate constata faptul că observaţiile şi propunerile conţinute
în avizele sau în adresele de restituire ale Consiliului
Legislativ au fost preluate în marea lor majoritate în
integralitate. În ceea ce priveşte avizele negative,
putem observa faptul că şi acestea au fost urmate de
către emitenţi şi de către Regia Autonomă Monitorul
Oficial.
IV. Propuneri de lege ferenda
1. Pentru îmbunătăţirea regimului juridic în ceea
ce priveşte soluţionarea de către Consiliul Legislativ
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a cererilor de republicare şi rectificare, vedem
necesar a se interveni asupra cadrului legal normativ
aplicabil, şi în acest sens propunem de lege ferenda
reglementarea, eventual în cadrul art. 10 al Legii
nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a patru modalităţi de soluţionare a
formelor republicabile şi a cererilor de rectificare,
prin introducerea modalităţii adresei de restituire, pe
lângă cele trei tipuri de avize: favorabil, favorabil cu
observaţii şi propuneri, negativ.
Fundamentarea rezultă din practică şi constă în
faptul că, deseori, anterior finalizării unui aviz pe
marginea unei republicări sau rectificări de act normativ este nevoie de o îndrumare specifică şi de
îndreptarea unor greşeli, lacune, inadvertenţe ale
textului ori de solicitarea unor explicaţii, clarificări
sau informaţii specifice pe care, deşi ar fi trebuit,
iniţiatorii/emitenţii le-au prevăzut greşit sau nu le-au
menţionat odată cu solicitarea. Astfel, de multe ori
adresa de restituire ţine loc de îndrumare, care însă
nu este una obligatorie, ci facultativă, identificând
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soluţiile corespunzătoare condiţiilor de fapt şi de
drept existente la acel moment, în acele situaţii în
care soluţionarea nu este realizabilă în cadrul unui
aviz.
2. Ţinând cont şi de jurisprudenţa Curţii Constituţionale, Consiliul Legislativ a încercat, pe cât
posibil, să stabilească şi să aplice o regulă unitară în
practica de republicare a actelor normative, în sensul
în care republicarea nu poate fi decât prematură, câtă
vreme nu este soluţionată, pe cale legislativă, neconstituţionalitatea unor texte care fac parte, sau la care
se face trimitere, în cadrul formei republicabile.
Motivarea este evidentă, o republicare în atare
condiţii ar conduce la confuzii şi necorelări în aplicarea textelor formei republicabile, existând dispoziţii sau trimiteri la dispoziţii inaplicabile, datorită
suspendării sau încetării efectelor juridice ale
normelor de referinţă, prin declararea neconstituţionalităţii lor, conform art. 147 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ori prin abrogare expresă.
În aceste cazuri, avizul Consiliului Legislativ s-ar
cuveni să fie unul negativ, pentru motivele invocate
mai sus, dar şi pentru uniformitate în raţiune cu
situaţia invocată de legiuitor în cazul ordonanţelor
Guvernului neaprobate încă prin lege, însă forţa unui
aviz negativ necesită şi un temei legal foarte bine
precizat.
Astfel, art. 70 alin. (4) din Legea nr. 24/2000,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precizează: Republicarea actelor normative modificate sau completate prin ordonanţe ale Guvernului
se face după aprobarea acestora din urmă prin lege,
pentru a nu crea eventuale discrepanţe cu actul de
aprobare, în cazul în care acesta aduce alte
modificări ordonanţei supuse aprobării.
De lege ferenda, considerăm că se impune completarea cadrului legal normativ al Legii nr. 24/2000,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prin adăugarea la conţinutul prevederilor art. 70 alin.
(4), care stabilesc o condiţie prealabilă şi obligatorie
a republicării, aceea de aprobare prin lege a ordonanţelor Guvernului care au intervenit în decursul
timpului asupra actului normativ supus republicării,
a încă unei condiţii, de aceeaşi natură (prealabilă şi
obligatorie), şi care, cel puţin pentru identitate de
raţiune, se impune, şi anume aceea a soluţionării de
către legiuitor a textelor declarate neconstituţionale,
texte cu care actul normativ supus republicării se află
în legătură.

În subsidiar, mai formulăm şi următoarea propunere:
În doctrină16 s-a susţinut că solicitarea avizelor
prealabile consultative ale Consiliului Legislativ constituie o „condiţie de constituţionalitate”, ceea ce atrage
neconstituţionalitatea legii, ordonanţelor şi hotărârilor
Guvernului, în cazul contrar, al nesolicitării acestui
aviz, cu motivaţia că art. 79 alin. (1) din Constituţia
României, republicată, edictează în mod expres, cu
referire la funcţia principală a acestei instituţii fundamentale şi la rolul esenţial pe care-l are în crearea
calitativă a fondului legislativ al ţării, faptul că este
„organ consultativ de specialitate al Parlamentului care,
avizează proiectele de acte normative în vederea
sistematizării, unificării şi coordonării întregii legislaţii”.
Totodată, observăm şi faptul că textul constituţional al art. 79 nu include, între documentele supuse
avizelor Consiliului Legislativ, formele republicabile
si cererile de rectificare a actelor normative, deoarece aceste atribuţii au fost pentru prima dată introduse de Legea nr. 202/1998, adică ulterior revizuirii
Constituţiei României din anul 1991.
Urmează că, potrivit regimului actual, solicitarea
avizului acestei instituţii fundamentale a statului
român, pe marginea republicărilor şi rectificărilor de
acte normative, rămâne o condiţie de constituţionalitate, dar într-un mod indirect prevăzută, prin
aplicarea principiului legalităţii instituit în Legea
fundamentală la art. 1 alin. (3) şi (5), în care se include şi legea organică privind normele de tehnică
legislativă, cu referire directă la art. 70 şi art. 71 din
Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Astfel fiind, considerăm că la o viitoare revizuire a
legii fundamentale, apare oportună şi utilă inserarea în
cadrul prevederilor art. 79 alin. (1) din Constituţia
României, republicată, a unui text expres în sensul în
care pentru uniformitate în reglementare, în afara
categoriei proiectelor de acte normative, formele republicabile şi cererile de rectificare să constituie şi ele
documente supuse avizului Consiliului Legislativ pe
temeiul prevederilor art. 79 alin. (1) din Constituţia
României, republicată, astfel încât, nesolicitarea acestui
aviz să reprezinte cauză de neconstituţionalitate
expresă.
Pentru fundamentarea acestei propuneri de lege
ferenda subliniem în primul rând necesitatea de a se da
expresie reală, sub aspectul examinat, principiilor
înscrise în Legea fundamentală la art. 1 alin. (3) şi (5).

16

A se vedea Şerban Beligrădeanu, Ion Traian Ştefănescu,
op. cit.
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Consiliul de Stat din Spania –
o instituţie cu vechi rădăcini în istoria acestei ţări
Tudor PRELIPCEANU
Consiliul de Stat din Spania este una din cele mai
vechi instituţii din această ţară şi este definit în
Constituţie ca organ consultativ suprem al Guvernului.
Istoric. El a fost înfiinţat sub acest nume în 1522
de către regele Carol I al Spaniei, pentru a se ocupa
de problemele care afectau statul, fiind consultat în
mod obişnuit în materie de apărare naţională, relaţii
internaţionale, în privinţa implicării ţării în războaie,
la încheierea tratatelor de pace, la stabilirea alianţelor,
la numirea de ambasadori şi de alti înalţi demnitari,
în problema căsătoriilor regale. Preşedinte al Consiliului de Stat era regele, dar acesta nu participa la
toate întrunirile acestei instituţii. Consiliul de Stat a
avut în Spania o mare influenţă în timpul domniilor
renumiţilor regi Carol I (1516-1556) şi Filip al II-lea
(1556-1598) şi mai târziu în timpul regenţei Marianei
de Austria, în perioada 1665-1675. De remarcat că
regele Carol I al Spaniei, a devenit, purtând numele
de Carol al V-lea, împărat al Germaniei, în perioada
1519-1556.
În acele timpuri din Consiliul de Stat făceau parte
persoane în general cu experienţă din cadrul înaltei
aristocraţii si din cadrul armatei, precum şi confesorul
regelui. Opiniile membrilor Consiliului de Stat nu
erau obligatorii pentru rege, care putea să ţină cont
sau nu de ele. Decizia finală aparţinea regelui. Prin
reformele sale, regele Filip al V-lea (1700-1746) a
diminuat importanţa Consiliului de Stat, în timp ce
Manuel de Godoy, fost prim ministru al Spaniei, a
încercat, în 1792, să-l revitalizeze.
Constituţia din 1812, care a fost în vigoare în
Spania doar timp de doi ani, a stabilit obligativitatea
guvernului de a consulta Consiliului de Stat în problemele serioase care confruntau ţara. Consiliul de
Stat a fost abolit în Spania în 1834, dar, cu toate acestea, el a continuat să existe cu intermitenţe în secolele
al XIX-lea şi al XX-lea.
Legea în vigoare după care funcţionează Consiliul
de Stat actual din Spania este Legea nr. 3 din 22 aprilie 1980 privind Consiliul de Stat, adoptată în conformitate cu prevederile articolului 107 al Constituţiei din
1978 a Spaniei. Această Constituţie a declarat Spania
drept o monarhie constituţională. Consiliul de Stat din
Spania a luat fiinţă în noua formă la 18 iulie 1980. De
la început s-a prevăzut că este un organism consultativ
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al Guvernului, dar şi faptul că îşi exercită funcţia
consultativă având autonomie organică şi funcţională,
pentru a i se garanta obiectivitatea şi independenţa în
conformitate cu Constituţia şi legile ţării.
Sediul Consiliului de Stat din Spania se află în
Palatul Cosiliilor din Madrid, capitala ţării. Această
clădire a fost construită în stil baroc în conformitate cu
proiectul arhitectului Juan Gómez Mora. Construcţia a
început la sfârşitul anului 1613 şi s-a încheiat în 1625.
Atribuţii. Îndatoririle Consiliului de Stat din
Spania, spre deosebire de acelea ale altor instituţii
similare din Europa care au fost create în secolul al
XIX-lea, sunt exclusiv consultative. El este un organism permanent care funcţionează fie în plen, fie în
comisii. Opiniile sale nu sunt obligatorii, dar Guvernul este dator să-l consulte în multe cazuri, atât pentru
un aviz în materie de redactare a reglementărilor, cât
şi pentru a primi o părere avizată în decizii privind
contractele administrative, gestionarea bugetului,
recursuri administrative etc.
Consultarea Consiliului de Stat, pentru cazurile în
care este mandatat, este considerată de către jurisprudenţă ca un demers esenţial în orice procedură.
Organizare. Consiliul de Stat activează în plen
sau în Comisia permanentă, dar poate funcţiona şi în
secţiuni.
Plenul Consiliului este format din preşedinte,
consilierii permanenţi, consilierii de drept, consilierii
aleşi şi secretarul general.
Comisia permanentă este formată din preşedinte,
consilierii permanenţi şi secretarul general.
Consilierii permanenţi sunt atâţia câte secţiuni are
Consiliul şi sunt numiţi prin decret regal dintre
persoanele care se încadrează într-una din categoriile:
ministru, consilier de stat, jurist cu experienţă din
Consiliul de Stat, membru plin al Academiei Regale,
cadru didactic la Universitate cu 15 ani de practică în
domeniile juridic, economic sau social, ofiţer superior în Corpul Juridic al Forţelor Armate, funcţionar
cu cel puţin 15 ani de experienţă. Consilierii permanenţi nu pot fi revocaţi din oficiu.
Numirea ca preşedinte şi consilier permanent este
incompatibilă cu funcţiile de deputat, senator sau
membru într-o adunare guvernamentală regională.
Consilierii de stat de drept sunt: directorul Academiei Regale Spaniole şi preşedinţii Academiei Regale
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de Ştiinţe Politice şi Morale şi a celei de Jurisprudenţă şi Legislaţie, procurorul general, preşedintele
Consiliului General al Asociaţiei Avocaţilor, preşedintele Comisiei Generale de Codificare, directorul
general al Contenciosului Administrativ al Statului,
directorul Centrului pentru Studii Constituţionale.
Consilierii de drept îşi exercită atribuţiile atâta vreme
cât deţin postul care i-a îndreptăţit la această numire.
Consilierii de stat aleşi, în număr de 10, sunt
numiţi prin decret regal pentru o perioadă de patru
ani dintre cei care au îndeplinit una din următoarele
funcţii: deputat sau senator, judecător la Curtea Constituţională, avocat al poporului, membru al Consiliului Judiciar General, ministru sau secretar de stat,
preşedinte al Curţii de Conturi, membru al Consiliului Executiv al unui Guvern Regional, ambasador
sau diplomat de carieră, rector universitar.
Secretarul general este numit prin decret regal
dintre juriştii cu experienţă ai Consiliului la recomandarea Comisiei permanente aprobată de plen.
Consiliul are minimum opt secţiuni. Numărul lor
poate creşte la recomandarea Comisiei permanente a
Consiliului de Stat în cazul în care volumul mare de
cereri fac acest lucru necesar.
Funcţiile de jurişti în Consiliul de Stat sunt incompatibile cu alte funcţii din administraţia publică, cu
excepţia funcţiilor didactice.
Funcţionare. Actele Guvernului, în materiile la
care s-a cerut părerea Consiliului de Stat, trebuie să
poarte menţiunea că sunt sau nu în conformitate cu
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avizul Consiliului. Pentru cazul în care sunt conforme
se foloseşte formula „în conformitate cu Consiliul de
Stat”, iar în cazul în care Consiliul nu este de acord se
foloseşte formula „ca urmare a consultării Consiliului
de Stat”.
Prin rezoluţia preşedintelui Consiliului de Stat şi
la recomandarea Comisiei permanente lucrările se
distribuie în secţiunile specializate în materia ministerului care înaintează propunerea. Acestea pregătesc
dosarele pentru problemele care urmează să fie
audiate în plen şi de Comisia permanentă.
În cazurile în care se cere de urgenţă opinia Consiliului de Stat, termenul maxim este de 15 zile, dacă
Guvernul sau primul ministru nu stabilesc un termen
mai scurt.
Consiliul de Stat trebuie să-şi exprime părerea în
toate problemele supuse consultării de către Guvern
sau de membrii săi, ori de către Guvernele Regionale
prin preşedinţii lor. De asemenea, el poate supune
Guvernului orice propunere pe care o consideră necesară în orice materie pe care practica şi experienţa sa
o sugerează.
Anual, plenul Consiliului de Stat trebuie să întocmească un Raport în care descrie activitatea Consiliului şi comentează funcţionarea serviciilor publice
aşa cum rezultă în urma consultărilor solicitate,
împreună cu sugestii de măsuri ce ar fi necesar să fie
luate de Guvern pentru întărirea funcţionării administraţiei.
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PERSONALITĂŢI ALE CONSILIULUI LEGISLATIV
DE-A LUNGUL TIMPULUI

Medalion
GEORGE D. NEDELCU – un membru de seamă
al Consiliului Legislativ interbelic,
cu o contribuţie importantă la realizarea
Codului de procedură penală unificat
Sorin POPESCU
preşedinte de secţie
Consiliul Legislativ
George D. Nedelcu s-a
născut la 8 octombrie 1863
în Bucureşti. A absolvit
Facultatea de Drept a
Universităţii din Bucureşti.
Teza sa de licenţă în drept
s-a intitulat Atribuţiile
judecătorului de instrucţie.
La 1 aprilie 1883 s-a angajat copist la Ministerul
Justiţiei, la 10 februarie
1888 a ajuns verificator,
iar la 1 noiembrie 1888 şef de birou. La 30 martie 1899
a promovat în funcţia de director al serviciului judiciar
din Ministerul Justiţiei. A fost delegat secretar general
al Ministerului Justiţiei, între 1 octombrie 1914 şi
1 mai 1918. A activat, ca secretar general al Ministerului Justiţiei, între 19 noiembrie 1918 şi 27 decembrie
1919, când a demisionat.
Interesante sunt opiniile lui George D. Nedelcu
din articolul Modificarea Regulamentului pentru
aplicaţiunea legii asupra loteriilor, publicat în
„Revista de drept, sociologie şi economie politică”
din 1905 şi reluat în revista „Dreptul”, în 1920, sub
titlul Mişcarea juriştilor. În articolul său, George D.
Nedelcu consideră că, în afară de vastele cunoştinţe
ce se cer pentru o lucrare legislativă, se mai cere şi o
îndemânare a spiritului, dexteritate, căci şi această
artă de a face legi are tehnica ei proprie. George D.
Nedelcu preciza: Pot zice că există o lege după care
legiuitorul trebuie să se conducă. O lucrare legislativă este în acelaşi timp şi o lucrare de artă.
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Coordonarea ideilor şi înlănţuirea lor; precizia
cuvintelor, adică alegerea cuvintelor care să întrupeze ideile; concizia în exprimarea ideilor; proporţia
între întinderea lucrării şi obiectul ei, sunt reguli care
negreşit trebuie observate, mai cu seamă, într-o
epocă legislativă.
Şi nu sunt numai aceste reguli; sunt multe alte
particularităţi pe care nu le pot percepe decât acei
care au chemare pentru asemenea opere, decât acei
care s-au perfecţionat în această direcţie, decât
profesioniştii.
Nu oricine poate produce o bună lucrare legislativă, chiar de ar fi făcut studii juridice, după cum
nu oricine poate face o poezie bună sau o piesă de
teatru bună, oricât de literat ar fi sau oricât ar
cunoaşte regulile estetice.1
În plus, George D. Nedelcu evidenţiază că nu
exista la noi nicio instituţie de stat care să adnoteze
textele de legi cu observaţiile doctrinei, jurisprudenţei
şi autorităţilor chemate să le aplice, care să adune din
vreme materialul pentru legiferările viitoare, care să
se ţină la curent cu legislaţiile străine. În final, ajunge
la concluzia că o astfel de instituţie de stat ar trebui să
fie un Consiliu permanent de legislaţie.
De altfel, la 12 septembrie 1925 George D.
Nedelcu a devenit consilier permanent inamovibil în
Secţiunea I-a a Consiliului Legislativ. În cadrul
1
Valer Dorneanu, Sorin Popescu, Ilariu Mrejeru, Victoria
Ţăndăreanu, Tudor Prelipceanu, Consiliul Legislativ. Tradiţie şi
modernitate – 1926-2001, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2000,
p. 49.
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Personalități ale Consiliului Legislativ de-a lungul timpului
Consiliului Legislativ şi-a adus contribuţia la
realizarea anteproiectului Codului de procedură
penală. În discursul rostit de Alexandru N. Gane,
primul prim-preşedinte al Consiliului Legislativ, la
deschiderea celui de al cincilea an de activitate a
Consiliului, se preciza că o subcomisie, aflată sub
preşedinţia lui George D. Nedelcu, a elaborat un
anteproiect de lege, deosebit de necesar, pentru
organizarea tribunalelor de copii şi adolescenţi,
precum şi a instituţiilor de ocrotire şi îndreptare.
În discursul rostit la deschiderea celui de-al şaselea an de activitate al Consiliului Legislativ, Alexandru N. Gane evidenţia munca depusă de comisia,
aflată sub conducerea lui George D. Nedelcu, care a
întocmit un proiect de lege pentru înfiinţarea
„Cazierului judiciar”, proiect care a fost înglobat în
anteproiectul Codului de procedură penală.
George D. Nedelcu a lucrat timp de opt ani la
Consiliul Legislativ interbelic, până în 1934, când s-a
retras pentru limită de vârstă. De remarcat că în
aprilie 1933, deci timp de o lună, George D. Nedelcu
a deţinut conducerea Secţiunii I-a a Consiliului
Legislativ interbelic.
În 1937, George D.
Nedelcu a publicat lucrarea Miniştri. Magistraţi.
Consiliul Legislativ. Publicaţiuni. Pagini consacrate amintirilor din
galeria justiţiei. Iată cum
a prezentat George D.
Nedelcu, în această carte,
preluarea de către Consiliul Legislativ a activităţii de elaborare a
proiectului Codului penal
unificat: Aventurile proiectului de Cod penal
până a devenit lege, cu numeroasele Comisiuni şi
subcomisiuni, prin mâna cărora a trecut, sunt şi bizare
şi variate. Dacă ar fi să facem socoteală de cât au
costat Comisiunile prin care proiectul a voiajat timp de
16 ani, am putea vedea cât aur cântăreşte fiecare
articol al noului Cod penal. Românul ar zice „scump,
dar face”.
În anul 1925 s-a înfiinţat Consiliul Legislativ.
Potrivit art. 110 al Legii pentru organizarea şi
funcţionarea Consiliului Legislativ, Comisiunile de
unificare a codurilor care funcţionau pe lângă
Ministerul Justiţiei au încetat să mai funcţioneze pe
ziua de 1 iunie 1925, rămânând ca lucrările să fie
continuate de Consiliul Legislativ cu începere de la
1 septembrie 1925.
Continuarea lucrărilor pentru Codul penal avea
să se facă de Secţiunea I-a a Consiliului, care se
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compunea din d-nii Ion Ionescu-Dolj, preşedinte,
Cezar Vârgolici, C. D. Anghel şi eu, consilieri permanenţi, şi din referenţii titulari, d-nii Ion Rădulescu
şi George Vrăbiescu.
Primii consilieri temporari specialişti, delegaţi la
Consiliul Legislativ pentru lucrarea Codului penal,
au fost d-nii V. V. Pella şi Iulian Teodorescu, care,
împreună cu preşedintele Secţiunii I-a a Consiliului,
d-l Dolj, elaboraseră anteproiectul de Cod penal.
Materialul documentar, lucrările anterioare şi
anteproiectul Codului penal se găseau la prezidentul
secţiunii, d-l Dolj.
Materialul documentar se compunea din lucrările
primelor Comisiuni, din legiuirile penale ce se aplicau în provinciile alipite (austriac, ungar şi german)
şi din legiuirile şi proiectele de legi ale Ţărilor de
unde Comisiunea spicuise dispoziţiunile ce introdusese în anteproiectul elaborat (italian, francez,
belgian, rus, polonez, portughez, olandez, suedez,
grec, ale Cantoanelor Elveţiei, proiectul Roux, etc.).2
După cum arăta George D. Nedelcu în cartea
menţionată: Articolul 80 din Legea Consiliului
Legislativ, sperând în seriozitatea studiilor şi
discuţiunilor asupra chestiunilor şi proiectelor de
legi, a cerut categoric ca dezbaterile să se consemneze în procese verbale semnate de preşedinte şi
referentul lucrării, prezidentul putând dispune chiar
stenografierea discuţiunilor. Această dispoziţiune
înţeleaptă ar fi dat putinţa să se cunoască spiritul
Consiliului, adevăratul înţeles în care el a adoptat
cutare soluţiune şi nu o alta şi părerile pro şi contra
asupra chestiunii.
Am căutat să mă conformez articolului 80 din lege
cu ocaziunea întocmirii a două proiecte de legi de
către Comisiunile prezidate de mine: proiectul de
lege pentru înfiinţarea tribunalelor de copii şi adolescenţi despre care vorbesc în paginile următoare şi
proiectul de lege pentru cazierul judiciar.
Primul proiect de lege l-am depus la Secţiunea I-a
a Consiliului cu raportul nr. 217 din 16 decembrie
1929 în care menţionez că proiectul este însoţit de 93
de procese verbale cu numerele 53-146 încheiate
asupra discuţiunilor ce au avut loc la şedinţele ţinute
în zilele arătate în ele, semnate de toţi membrii
Comisiunei.
Al doilea proiect de lege l-am depus cu raportul
nr. 243 din 19 noiembrie 1930 a cărui cuprindere este
următoarea:
2
George D. Nedelcu, Miniştri. Magistraţi. Consiliul Legislativ. Publicaţiuni. Pagini consacrate amintirilor din galeria
justiţiei, Bucureşti, Editura „Universul”, 1937, p. 174-175.
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Personalități ale Consiliului Legislativ de-a lungul timpului
Domnule Prezident
După cum cunoaşteţi, în luna octombrie anul
trecut, Comisiunea însărcinată cu întocmirea proiectului de lege pentru tribunalele de copii şi adolescenţi, terminându-şi lucrările, a început de îndată
lucrările privitoare la întocmirea unui proiect de lege
pentru introducerea la noi a cazierului judiciar.
Aceste lucrări au luat sfârşit la 5 noiembrie acest an.
Am onoare a depune pe lângă aceasta proiectul
de lege întocmit, precum şi procesele verbale ale
Comisiunii în număr de 105, de la nr. 147 la nr. 252,
încheiate despre şedinţele din zilele de la 24 octombrie 1929 până la 5 noiembrie 1930, şi semnate de
d-nii C. D. Anghel, Cezar Vârgolici, D. Ispasiu,
C. Rătescu, Al. Dem. Oprescu, C. Chiseliţă, Camil
Demetrescu, Ioan Rădulescu şi C. G. Vasiliu, care au
luat parte la lucrări.
Procesele verbale de şedinţă cuprind motivele
care au determinat Comisiunea să adopte dispoziţiunile cuprinse în proiectul de lege.
Pe lângă procesul verbal cu nr. 189 din 4 februarie 1930, se află alăturat anteproiectul de lege
asupra cazierului judiciar întocmit de d-l Ioan
Rădulescu, care a servit de bază Comisiunii la
întocmirea proiectului, precum şi raportul-expunere
de motive al d-lui Rădulescu asupra anteproiectului
de lege.
Prezidentul Comisiunii,
George D. Nedelcu

răspunderea delictuală a minorilor, la dispoziţiunile
prevăzute de Codul penal.
Tribunalele de copii şi adolescenţi, fiind în
strânsă legătură cu Instituţiunile de educaţiune şi
îndreptare ale acestora, pentru ca măsurile ordonate
să poată fi aduse la îndeplinire, anteproiectul de lege
se ocupă şi de organizarea Instituţiunilor de ocrotire
şi îndreptare.
Toată această importantă lucrare a fost elaborată
de o subcomisiune sub preşedinţia d-lui consilier
permanent George Nedelcu, dimpreună cu d-nii
consilieri permanenţi Cezar Vârgolici şi C. D.
Anghel, precum şi cu d-nii consilieri temporari C.
Rătescu, C. Chiseliţă, prof. Iulian Teodorescu şi
Camil Demetrescu, asistaţi de referenţii d-nii Ioan
Rădulescu şi C. G. Vasiliu, acesta din urmă ca
referent al lucrării.
Aceeaşi Comisiune a început, încă din luna
noiembrie 1929, întocmirea dispoziţiunilor cazierului
judiciar care urmează să fie alăturat Codului de
procedură penală.4
Voi publica „anteproiectul de lege pentru
organizarea tribunalelor de copii şi adolescenţi,
precum şi a Instituţiunilor de ocrotire şi îndreptare”,
împreună cu expunerea de motive ce-l însoţeşte.5
George D. Nedelcu a încetat din viaţă în anul
1944.
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Referent,
C. G. Vasiliu3
După cum preciza George D. Nedelcu în această
carte: cu ocaziunea discursului pentru lucrările din
anul 1929, d-l prim-prezident [Alexandru N. Gane] a
spus:
De asemenea, Secţia I-a a sfârşit un anteproiect
de lege pentru organizarea tribunalelor de copii şi
adolescenţi, precum şi a Instituţiunilor de ocrotire şi
îndreptare.
Tribunalele de copii şi adolescenţi, ce se vor crea
pentru supravegherea copiilor, au mai ales un
caracter educativ şi moralizator.
Anteproiectul cuprinde măsurile predelictuale în
contra criminalităţii infantile, precum şi întreaga
parte procedurală, raportându-se, în ce priveşte
3
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Idem, p. 196-197.

1. Atribuţiile judecătorului de instrucţie (Teza de
licenţă în drept), Bucureşti, Imprimeria Statului,
1891, 78 p.
2. Textul autentic al Codicelui Civil Român şi
manuscrisul acestui codice investit cu semnătura
domnească şi sigiliul Statului, Bucureşti, Tipografia
Gutenberg, Joseph Göbl, 1904, 48 p. („Dreptul”, nr. 9
şi 10 din 1904. Extras).
3. Textul autentic al Codului civil român, Bucureşti, Atelierele grafice I. V. Socecu, 1905, 124 p.
4. Modificarea Regulamentului pentru aplicaţiunea legii asupra loteriilor, Bucureşti, Tipografia
Gutenberg, Joseph Göbl, 1905, 32 p. (Extras din
„Revista de drept, sociologie şi economie politică”).
5. Dreptul Capului Statului de amnistie şi de a
ierta sau micşora pedepsele, precum şi Exerciţiul
acestui drept în curs de 40 de ani de Domnie (18661906) a Regelui Carol I. Ediţie publicată de Minis4
Vezi Din activitatea Consiliului Legislativ, Bucureşti,
Tipografia închisorii centrale „Văcăreşti”, 1930, precum şi
„Curierul Judiciar” nr. 6 din 9 februarie 1930.
5
George D. Nedelcu, op. cit., p. 199-201.
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Personalități ale Consiliului Legislativ de-a lungul timpului
terul Justiţiei, Bucureşti, Atelierele grafice Socec &
Comp., 1906, 273 p.
6. Prerogativa Capului Statului de a acorda
Dispense pentru căsătorii şi Exerciţiul acestei prerogative în curs de 40 de ani de Domnie (1866-1906) a
Regelui Carol I. Ediţie publicată din ordinul Ministerului Justiţiei, Bucureşti, Atelierele grafice Socec &
Comp., 1906, 158 p.
7. Lege pentru Curtea de Casaţiune şi de Justiţie.
Publicată în Monitorul Oficial nr. 162 din legea de la
1 iulie 1905 pentru modificarea unor articole din
Legea pentru înfiinţarea Curţii de Casaţiune şi Justiţie
urmată de Expunerea de motive şi de rapoartele
raportorilor Camerei şi Senatului făcute asupra legii
din 1 iulie 1905. Ediţie tipărită de Ministerul Justiţiei
şi adnotată cu toate modificările aduse Legii Curţii
de Casaţiune din 1861 prin legile posterioare, de la
1861 până la legea din 1 iulie 1905, Bucureşti, Imprimeria Statului, 1906, 137 p.
8. Colecţiunea generală a legilor României,
Bucureşti, 1908 (în colaborare).
9. Lege pentru Curtea de Casaţiune şi de Justiţie.
Sancţionată cu decretul nr. 1055 din 24 martie 1910
şi publicată în Monitorul Oficial nr. 288 de la
25 martie 1910 adnotată în jurul fiecărui articol cu
discuţiunile parlamentare, cu legile anterioare care au
intervenit de la 1861 până la Legea din 25 martie
1910, şi cu articolele corespunzătoare din Legea de
organizare judecătorească, însoţită de o expunere de
motive a proiectului de lege şi de rapoartele membrilor Curţii de Casaţiune asupra proiectului şi urmată
de istoricul instituţiunii Curţii de Casaţiune de la
înfiinţarea ei până la legea acum în vigoare, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, 1910,
376 p. + VI pl.
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10. Înscrierea numelui mamei naturale în actul de
naştere al copilului, Bucureşti, Tipografia Gutenberg,
Joseph Göbl, 1910, 14 p. (Extras din revista „Dreptul”
nr. 78 din 1910).
11. Procurile, Adeverirea actelor şi Legea timbrului, Bucureşti, Atelierele grafice Socec & Comp.,
1911, 56 p.
12. Necesitatea organizării Ministerului Justiţiei,
Bucureşti, Tipografia Gutenberg, Joseph Göbl, 1913,
24 p. (Extras din revista „Dreptul”, numerele 41 şi 42
din 1913).
13. Atributul puterii judecătoreşti în materie
de extrădare, Bucureşti, Tipografia Profesională,
Dimitrie C. Ionescu, 1914, 68 p.
14. Rang, grad, precădere şi vechime în ierarhia
judecătorească, Bucureşti, Tipografia Gutenberg,
Joseph Göbl, 1915, 20 p.
15. Sinonimia cuvintelor Rang şi Grad. Răspunsul
dat d-lui Ştefan Stătescu, procuror la Înalta Curte de
Casaţie, la scrisoarea sa deschisă intitulată: Despre
rangul şi gradul procurorilor în ordinea ierarhiei
judecătoreşti şi publicată în „Curierul Judiciar” nr. 50
de la 30 iulie 1915 de George D. Nedelcu, secretar
general al Ministerului Justiţiei, Bucureşti, Tipografia
Curţii Regale, F. Göbl & Fiii, 1915, 15 p. (Publicat şi
în „Dreptul” nr. 55 din 1915).
16. Imobilitatea Aşezământului Curţii de Casaţie.
Noli me tangere, Bucureşti, Tipografia Agenţiei,
I. Brănişteanu, 1918, 30 p.
17. Mişcarea juriştilor, în „Dreptul”, anul XLVII,
nr. 16, 29 februarie 1920.
18. Miniştri. Magistraţi. Consiliul Legislativ.
Publicaţiuni. Pagini consacrate amintirilor din galeria justiţiei, Bucureşti, Editura „Universul”, 1937,
264 p.
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IN MEMORIAM

Academicianul Ion Dogaru:
1 februarie 1935 – 16 martie 2018
Fondator, profesor şi decan al Facultăţii de Drept
din cadrul Universităţii din Craiova, prof. univ.
dr. Ion Dogaru, eminent jurist, membru corespondent
al Academiei Române încă din anul 2001, a încetat
din viaţă în data de 16 martie 2018, la vârsta de 83 de
ani, lăsând în urmă o impresionantă colecţie de
lucrări în domeniul dreptului civil şi nu numai,
rezultat al unei vaste experienţe profesionale.
Profesorul Ion Dogaru a urmat cursurile Şcolii
Pedagogice de Băieţi (Şcolii Normale) din Târgu Jiu
şi ale Facultăţii de Drept din Bucureşti, obţinând în
anul 1969 titlul de doctor în drept – specialitatea
drept civil. Şi-a început cariera ca profesor suplinitor
la Şcoala Generală din Târgu Cărbuneşti, judeţul
Gorj, apoi a continuat ca judecător la Tribunalul
Popular Raional din Râmnicu Vâlcea, judecător şi
vicepreşedinte la fostul Tribunal Popular Oraş –
Raion Craiova, din 1968, precum şi cadru didactic la
Universitatea din Craiova, devenind în 1978 profesor
universitar; între anii 1991-2004 a fost decan al
Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din
Craiova (fiind şi fondatorul acesteia), iar din anul
2004 a devenit decan de onoare al aceleiaşi instituţii
de învăţământ.
Profesorul Ion Dogaru a desfăşurat o bogată şi
susţinută activitate editorială, de numele său fiind
legat un impresionant număr de publicaţii de drept,
precum: Revista de ştiinţe juridice, Revista de ştiinţe
socio-umane, Anales Apulensis, Buletinul notarilor
publici, Dreptul, Revista română de drept al afacerilor, Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale, fie ca membru fondator, fie ca membru în
consiliile ştiinţifice ori comitetele de redacţie. A publicat, singur sau în colaborare, şi a coordonat peste 70
de volume – tratate, monografii, manuale –, acoperind
o mare diversitate de domenii ale ştiinţelor juridice:
drept civil, dreptul comerţului internaţional, teoria
generală a dreptului, dreptul familiei, dreptul constituţional, filosofia dreptului ş.a. Din bogata sa operă
ştiinţifică, realizată de-a lungul a 50 de ani, se remarcă: Obligaţia legală de întreţinere. Drept comparat
(1969), Elemente de teoria generală a dreptului şi de
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drept constituţional (1971), Dreptul comerţului internaţional (1975 şi 1977), Principii şi instituţii în dreptul comerţului internaţional (1981, în colaborare),
Elementele dreptului civil (2 vol., 1993-1994), Drept
civil român. Tratat (3 vol., 1995-1996, în colaborare),
Elementele dreptului familiei (2001), Filosofia dreptului. Marile curente (2002 şi 2006), Drept civil.
Teoria generală a drepturilor reale (2003, în colaborare), Bazele dreptului civil. Tratat (5 vol., 20082010, coautor şi coordonator). Acestor lucrări li se
adaugă peste 90 de studii şi articole apărute în
publicaţii din ţară, dar şi peste hotare.
Profesorul Ion Dogaru a fost distins cu mai multe
premii ale Academiei Române şi ale Uniunii Juriştilor
din România. Astfel, în 1987 a primit Premiul „Petre
S. Aurelian” al Academiei Române pentru lucrarea
Spre o nouă ordine în comerţul internaţional, Editura
Scrisul Românesc, Craiova, 1975; în anul 2003 lucrarea Întreţinerea în contextul drepturilor fundamentale, Editura Themis, Craiova, 2001, a fost laureată cu
Premiul „Nicolae Titulescu” al Academiei Române; a
primit Premiul „Andrei Rădulescu” pentru lucrarea
Drept civil. Teoria generală a actelor cu titlu gratuit,
Editura All Beck, Bucureşti, 2005 (prim autor şi coordonator); cartea Filosofia dreptului. Marile curente,
Editura All Beck, Bucureşti, 2002, a fost laureată cu
Premiul Academiei Române „Simion Bărnuţiu” pe
anul 2002, precum şi cu Premiul „Istrate Mircescu” al
Uniunii Juriştilor din România; pentru lucrarea Drept
civil. Contracte speciale, Tratat, Editura All Beck,
Bucureşti, 2004, i-a fost acordată Diplomă de onoare
pentru coordonare de către Uniunea Juriştilor din
România.
De asemenea, a primit titlurile de „Profesor Universitar Emerit” (1986), „Profesor de Onoare” (1995)
şi „Decan de Onoare” (2004) al Facultăţii de Drept şi
Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din
Craiova. În anul 2001 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, în cadrul Secţiei de
Ştiinţe economice, juridice şi sociologie. La 18 martie 2002, prin Decretul nr. 185 din 11.03.2002, a fost
decorat de către Preşedintele Republicii cu Ordinul
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In memoriam
„Steaua României” în grad de cavaler, „pentru susţinuta activitate ştiinţifică şi didactică în domeniul
ştiinţelor juridice, precum şi pentru contribuţia adusă
la promovarea statului de drept în România”. În
acelaşi an a primit titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Craiova, „pentru merite deosebite în
planul spiritualităţii contemporane şi pentru contribuţia la îmbogăţirea patrimoniului de valori culturale
româneşti”. Academia Română i-a conferit Diploma
„Meritul Academic”, iar Academia de Ştiinţe a Moldovei l-a onorat cu Medalia „Dimitrie Cantemir”.
În comunicatul Academiei de Ştiinţe Juridice din
România se arată: „Fondator de şcoală juridică, academicianul Ion Dogaru a contribuit direct la formarea
corpului profesoral al Facultăţii de Drept din cadrul
Universităţii din Craiova şi a modelat prin exemplu
personal, prin numeroasele sale studii ştiinţifice în
domeniul dreptului civil şi al filozofiei dreptului,
cercetarea juridică românească. (…)
Vasta sa operă ştiinţifică va rămâne un exemplu
de dăruire pasionată pentru analiza teoriei dreptului,
precum şi un model de cercetare academică.
Academicianul şi profesorul Ion Dogaru va rămâne pentru juriştii români ca un Om care a avut şi trăit
din plin «o viaţă dedicată Dreptului».”
Corpul profesoral al Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova a anunţat cu imensă durere trecerea
în nefiinţă a celui care a fost părintele învăţământului
juridic superior craiovean, profesorul Ion Dogaru.
„Ne-a părăsit, plecând spre Cele Înalte, Profesorul şi
Decanul nostru, cel care a modelat generaţii de jurişti,
cu întreaga sa energie clocotitoare, consumând
pasiune şi oferind dăruire nemăsurată în toate marile
proiecte asumate. Exemplul vieţii Profesorului Ion
Dogaru rămâne viu şi confirmă credinţa că vremea
oamenilor mistuiţi de încrederea în forţa ştiinţei şi
culturii nu poate trece!”
Academia de Ştiinţe a Moldovei a postat un mesaj
de condoleanţe afirmând că „Regretatul profesor Ion
Dogaru a fost o prezenţă de mare valoare în spaţiul
ştiinţei, educaţiei şi culturii româneşti, aflat mereu în
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avangarda vieţii publice, o autoritate de mare prestigiu, larg recunoscută pe plan naţional şi internaţional.
Cercetător ştiinţific notoriu, profesor universitar, om
de ştiinţă de valoare incontestabilă, autor al unei
opere ştiinţifice prodigioase, Domnia Sa a făcut parte
din pleiada de savanţi şi oameni de ştiinţă români,
care şi-au adus o contribuţie importantă la progresul
ştiinţei şi culturii şi la evoluţia cunoaşterii în epoca
contemporană.”
Îmi amintesc cu deosebită emoţie cum, în urmă
cu 2-3 ani, am evocat împreună, la Tg.-Jiu şi la
Turcineşti, într-un simpozion care a avut un larg ecou
în rândul gorjenilor, personalitatea profesorului şi
diplomatului Grigore Geamănu, fiu al acelor meleaguri. Nu se putea să nu-ţi atragă atenţia discursul
acad. Dogaru, şi el, ca şi subsemnatul, având rădăcini
adânci în aceste locuri, să nu te emoţioneze verbul
său avântat, patosul vorbirii şi puterea evocatoare pe
care o transmitea ascultătorilor.
Ne-am reîntâlnit de multe ori la diverse manifestări
ştiinţifice, în cadrul Institutului de Cercetări Juridice,
la Academia Română, la şedinţele nou înfiinţatei
Academii de Ştiinţe Juridice, ori la decernarea premiilor Uniunii Juriştilor din România, totdeauna academicianul Dogaru având o caldă şi magistrală prezenţă,
captând interesul şi simpatia publicului.
Prin trecerea în nefiinţă a acad. Ion Dogaru ne-am
despărţit de ultimul dintre academicienii de formaţie
exclusiv juridică din actuala Academie Română,
instituţie de înalt prestigiu ştiinţific, ce număra odinioară printre membrii săi numeroşi slujitori ai dreptului,
în anumite perioade chiar preşedinţi ai Academiei.
Absenţa din rândurile Academiei Române a marilor
nume de jurişti din generaţia actuală este o situaţie care
se cere grabnic îndreptată.

Sorin POPESCU
preşedinte de secţie
– secretar de stat –
Consiliul Legislativ
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REVISTA REVISTELOR

Prezentare selectivă a unor articole
din revistele de drept româneşti*
Dreptul nr. 2/2018 – Răspunderea juridică a
funcţionarilor publici şi sancţiunile aplicabile:
aspecte legislative, doctrinare şi jurisprudenţiale –
Arina Nicoleta Dragodan
Raportul dintre funcţionarul public şi autoritatea
sau instituţia publică în cadrul căreia se află funcţia
publică pe care acesta o ocupă se naşte şi se exercită
pe baza actului administrativ de numire, unilateral,
emis conform prevederilor legale, şi nu printr-un act
contractual.
De aceea, funcţia publică şi statutul funcţionarului
public au fost reglementate în dreptul public, în mod
distinct de raporturile de muncă specifice dreptului
privat, determinând totodată şi stabilirea unui sistem
sancţionator specific, care să aibă în vedere caracteristicile distinctive ale modului în care este exercitată
funcţia publică.
În acest articol sunt analizate, dintr-o dublă
perspectivă, teoretică şi practică, condiţiile fiecărei
forme a răspunderii juridice reglementate în dreptul
administrativ. Autoarea are în vedere şi cumulul
răspunderii disciplinare cu alte forme ale răspunderii
juridice a funcţionarului public pentru consecinţele
prejudiciabile ale faptelor sale.
De asemenea, articolul include câteva aspecte de
noutate aduse de codificarea legislaţiei privind
răspunderea funcţionarilor publici în Proiectul de
Cod administrativ.
Dreptul nr. 3/2018 – Finalitatea şi semnificaţia
actuală a contestaţiei în anulare reglementate în
Codul de procedură civilă – Ioan Leş
Demersul autorului are ca scop determinarea
semnificaţiei reale a contestaţiei în anulare în raport
cu celelalte căi de atac reglementate în noul Cod de
procedură civilă. În acest sens, autorul consideră, în
acord deplin cu jurisprudenţa şi doctrina actuală, că în
sistemul procesual în vigoare contestaţia în anulare
are ca obiectiv fundamental remedierea unor greşeli
de ordin procedural, iar nu a unor erori de fond.

În cuprinsul acestui studiu, autorul aduce argumente suplimentare în favoarea tezei conform căreia
contestaţia în anulare reglementată de art. 503 alin. (2)
pct. 2 din noul Cod de procedură civilă nu poate avea
semnificaţia de a viza greşelile de fond, întrucât o
atare abordare nu are niciun sprijin în dispoziţiile
legislaţiei în vigoare.
Autorul exprimă rezerve şi în privinţa instituirii
unei căi extraordinare de atac, de genul fostului recurs
extraordinar, care să facă posibilă remedierea unor
greşeli de fond. În acest sens, autorul a remarcat că
tendinţa timpurilor moderne nu este una care să
conducă la multiplicarea căilor de atac, astfel cum s-a
întâmplat la noi în ultimele trei decenii, ci la raţionalizarea şi eficientizarea lor. Oricum, o instituire a
unei noi căi de atac s-ar putea lua în discuţie doar cu
prilejul unei reforme substanţiale a sistemului judiciar.
Dreptul nr. 5/2018 – Interferenţa între principiile
constituţionale ale egalităţii şi proporţionalităţii –
semnificaţii juridice şi implicaţii sociale – Marius
Andreescu, Claudia Andreescu
Egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor
publice reprezintă o categorie fundamentală a teoriei
privind democraţia socială, dar şi o condiţie a statului
de drept, fără de care democraţia constituţională nu
poate fi concepută. Constituţia României consacră
expres acest principiu. Există însă şi aspecte particulare ale acestui principiu consacrate în Legea fundamentală. Egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor
publice nu poate implica ideea de standardizare, de
uniformizare a tuturor cetăţenilor sub semnul aceluiaşi
regim juridic, indiferent de situaţia socioprofesională
a acestora. Principiul constituţional al egalităţii presupune ca la situaţii egale să se aplice un tratament
juridic egal. Această cerinţă socială şi juridică implică
numeroase interferenţe între principiul egalităţii şi alte
principii constituţionale: principiul identităţii şi al
diversităţii, principiul pluralismului, principiul unităţii
şi în mod deosebit principiul proporţionalităţii.

* Lucrare realizată de Cristina Păiş, Consiliul Legislativ.
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Revista revistelor
În acest studiu, folosind argumente teoretice şi de
jurisprudenţă, autorii încearcă să demonstreze că în
raport cu realitatea socială contemporană, egalitatea,
ca principiu constituţional, este un aspect particular al
principiului proporţionalităţii. Acesta din urmă exprimă în esenţă ideile de: echitate, justiţie, rezonabilitate
şi adecvarea justă a deciziilor statale la situaţia de fapt
şi scopurile legitime propuse.
Revista română de drept privat nr. 1/2018 – Ce
sunt datele cu caracter personal? – prof. univ.
dr. Valeriu Stoica
În acest articol, autorul arată că distincţia dintre
noţiunea de persoană ca identitate juridică a fiinţei
umane şi celelalte accepţii ale noţiunii de persoană
care însumează multiplele identităţi nejuridice ale
fiinţei umane este utilă pentru a înţelege mai bine
noţiunea de date cu caracter personal.
În studiul său, autorul pleacă de la definiţia dată în
art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 790
din 12 decembrie 2001, cu modificările ulterioare, şi
anume: „datele cu caracter personal sunt orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau
identificabilă; o persoană identificabilă este acea
persoană care poate fi identificată, direct sau indirect,
în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici
identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice,
culturale sau sociale”. Această definiţie a fost preluată ca atare din art. 2 lit. a) al Directivei 95/46/CE
a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată
în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L
nr. 281 din 23 noiembrie 1995. Definiţia a fost reluată
şi adăugită în art. 4 pct. 1 din Regulamentul (UE)
nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date şi de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE, publicat
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 119
din 4 mai 2016, regulament care a intrat în vigoare
în a 20-a zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, dar aplicarea sa de la 25 mai 2018.
Revista română de dreptul muncii nr. 1/2018 –
Descrierea abaterii disciplinare – condiţie esenţială
de validitate a deciziei de sancţionare disciplinară –
conf. univ. dr. Aurelian Gabriel Uluitu
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Alături de conflictele de muncă care au ca obiect
contestarea deciziilor de concediere, litigiile referitoare la sancţionarea disciplinară sunt des întâlnite în
activitatea specifică a instanţelor judecătoreşti.
O parte semnificativă din cauze se soluţionează în
defavoarea angajatorilor, dată fiind nerespectarea de
către aceştia, cu ocazia emiterii deciziilor de sancţionare disciplinară, a cerinţelor de formă instituite
imperativ de Codul muncii.
În cadrul acestui studiu, autorul analizează, în
legătură cu o componentă a conţinutului deciziei de
sancţionare disciplinară – descrierea faptei care
constituie abatere disciplinară –, o serie de probleme
ce decurg din practica raporturilor de muncă,
reflectarea jurisdicţională a acestora şi soluţiile pe
care le consideră conforme cu normele aplicabile
materiei.
Revista română de dreptul muncii nr. 1/2018 –
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi
Comitetul Regiunilor – Raport pe 2016 privind
aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE –
Comisia Europeană Bruxelles, 18.5.2017
În Concluzia Raportului se arată că evoluţiile
recente din interiorul şi din afara UE reprezintă ameninţări grave la adresa drepturilor fundamentale.
Comisia rămâne vigilentă şi se angajează să susţină
un nivel ridicat de protecţie a drepturilor fundamentale în cadrul UE. Aceasta îşi va intensifica măsurile
astfel încât să asigure compatibilitatea deplină cu
Carta a tuturor propunerilor legislative şi acţiunilor
UE. Comisia intenţionează să garanteze că toate
organismele aflate sub incidenţa obligaţiilor prevăzute în Cartă vor continua să o respecte.
Importanţa sistemului de control şi echilibru în
societăţile democratice, în special rolul esenţial al
instanţelor supreme şi al curţilor constituţionale în
apărarea valorilor comune ale UE, nu poate fi subliniată îndeajuns; acest rol trebuie sprijinit, cu respectarea deplină a independenţei sistemului judiciar.
Supravegherea independentă externă (inclusiv în
temeiul Convenţiei europene a drepturilor omului)
este esenţială în societăţile democratice. Rolul esenţial
al organizaţiilor societăţii civile în ceea ce priveşte
reînnoirea angajamentului în favoarea democraţiei,
statului de drept şi drepturilor fundamentale ar trebui
să fie apreciat şi menţinut.
Pandectele române nr. 6/2017 – Infracţiunea de
trafic de influenţă. Aspecte legislative, doctrinare şi
jurisprudenţiale – prof. univ. dr. av. Dan Lupaşcu, av.
drd. Mihai Mareş
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Revista revistelor
În prezenta lucrare autorii îşi propun să ofere o
privire de ansamblu asupra incriminării traficului de
influenţă în România, prin analizarea aspectelor
teoretice relevante şi a jurisprudenţei naţionale.
Dispoziţiile ce reglementează această infracţiune
reprezintă un exemplu ilustrativ al politicii penale din
prezent, plasate în contextul mai larg al eforturilor
naţionale anti-corupţie, precum şi al preocupării de a
respecta întocmai angajamentele internaţionale şi
europene în această materie. O atenţie specială este
acordată delimitării infracţiunii de trafic de influenţă
de alte infracţiuni cu care prezintă anumite asemănări, precum şi de activităţile legitime de lobby.

Geneva din 1951 şi dezvoltat pentru a răspunde necesităţilor actuale ale spaţiului unional de libertate, securitate şi justiţie. Reglementarea azilului în România,
conform Legii nr. 122/2006 şi actelor normative conexe
este expusă în corelaţie cu dispoziţiile relevante din
Legea nr. 302/2004 privind persoanele exceptate de la
extrădare. Pentru a evidenţia problematica nuanţată a
implicaţiilor azilului asupra procedurii extrădării,
autorii redau exemple din jurisprudenţa naţională
recentă. Abordarea este întregită cu elemente de drept
comparat, ceea ce reflectă o preocupare comună a
sistemelor juridice moderne pentru a clarifica raporturile complexe dintre azil şi extrădare.

Pandectele române nr. 1/2018 – Aplicarea
teritorială a dreptului la uitare digitală (dreptul la
înlăturare) în lumina cererii de decizie preliminară
introdusă de Conseil d’État (Franţa) la 21 august
2017 – Google Inc./CNIL [Cauza C-507/17] – SilviuDorin Şchiopu
Tehnologia informaţiei a schimbat modul în care
ne raportăm la informaţii, întrucât orice date postate
pe internet pot rămâne accesibile pe o perioadă
nedeterminată. Pe de o parte, această uşurinţă de
acces a îmbunătăţit fără îndoială mediul de afaceri,
dar, pe de altă parte, dreptul fundamental la viaţa
privată al persoanelor fizice pare să fie ameninţat în
absenţa unor mecanisme juridice adecvate care să
garanteze că trecutul lor nu îi va bântui ad vitam
aeternam.
În acest articol autorul analizează domeniul de aplicare teritorială al dreptului de a fi uitat în lumina cererii
de decizie preliminară introdusă de Conseil d’État
(Franţa) la 21 august 2017 – Google Inc./Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Cu
toate că cetăţenii UE beneficiază ca urmare a cauzei
Google Spain de dreptul de a fi uitaţi în mediul online,
deocamdată nu a fost determinată aplicarea teritorială a
acestuia. Ca atare, această lucrare pune în discuţie
contextul cererii de pronunţare a hotărârii preliminare,
precum şi posibilele orientări ale hotărârii CJUE şi
impactul acesteia.

Revista de drept public nr. 1/2018 – Justiţia
constituţională ca putere neutră – cazul României –
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor
În acest articol, autorul analizează modul în care
justiţia constituţională a îndeplinit funcţii de putere
neutră in istoria constituţională a României şi,
revelând modul în care Legea de revizuire a Constituţiei României din 2003 a acordat Curţii Constituţionale competenţa de a soluţiona „conflictele juridice
de natură constituţională dintre autorităţile publice”,
precum şi jurisprudenţa acestei Curţi, concluzionează
asupra necesităţii, eficacităţii şi riscurilor acestui
sistem.

Pandectele române nr. 1/2018 – Implicaţii ale
azilului în procedura extrădării – prof. univ. dr.
av. Dan Lupaşcu, av. drd. Mihai Mareş
În prezenta lucrare autorii analizează legăturile ce
se pot stabili între două proceduri cu o tradiţie juridică
îndelungată, respectiv azilul şi extrădarea. După o
scurtă incursiune în istoricul instituţiei azilului şi
entităţilor cu atribuţii în domeniu, studiul se axează pe
descrierea Sistemului European Comun de Azil,
construit pe fundamentele trasate de Convenţia de la
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Revista română de drept european nr. 4/2017 –
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi protecţia
datelor personale ale angajaţilor în relaţiile de
muncă – Daniel-Mihail Şandru
În articolul de faţă, autorul arată cum se interpretează hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului
în contextul dreptului român, având în vedere şi
aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene,
potrivit tratatelor la care România a aderat şi a
art. 148 din Constituţie. Pe de altă parte, problema de
fond, articolul are în vedere intersecţia dreptului la
viaţă privată cu dreptul angajatorului de a monitoriza
activitatea salariaţilor.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat decizii succesive în aceeaşi cauză, pe care autorul
le-a denumit Bărbulescu I (hotărârea din 12 ianuarie
2016) şi Bărbulescu II (hotărârea din 5 septembrie
2017). Soluţiile sunt diferite. În timp ce, în 2016,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins
acţiunea împotriva statului român, în cea de-a doua
hotărâre, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a
pronunţat o condamnare. Autorul analizează ambele
hotărâri, efectele acestora, precum şi relaţia cu
dreptul Uniunii Europene.
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APARIŢII EDITORIALE

Drept administrativ
Volumul I. Ediţia 4
Dana APOSTOL TOFAN
Bucureşti, Editura C.H. Beck, 2018

În anul 2018, în doctrina de specialitate a apărut
lucrarea intitulată Drept administrativ. Volumul I.
Ediţia 4 – curs universitar, a distinsei profesor univ.
dr. Dana Apostol Tofan, director al Şcolii doctorale a
Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti
şi cercetător ştiinţific principal I la Institutul de
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.
Autoarea lucrării are o vastă experienţă în mediul
academic prin predarea de cursuri de Drept administrativ I, Drept administrativ II şi Instituţii administrative europene în cadrul Facultăţii de Drept a
Universităţii din Bucureşti încă din anul 1995, unde
a fost, pe rând, asistent universitar, lector universitar,
conferenţiar universitar şi, în prezent, profesor
universitar doctor şi conducător de doctorat. Titlul de
doctor în drept l-a primit în anul 1999 pentru elaborarea tezei de doctorat „Limitele puterii discreţionare
a administraţiei publice. Recursul pentru exces de
putere”, sub coordonarea ştiinţifică a reputatului
profesor universitar doctor Antonie Iorgovan.
Competenţa şi experienţa profesională a autoarei
au determinat ca aceasta să facă parte din cadrul
Grupului de lucru constituit la nivelul fostului Minister al Administraţiei şi Internelor pentru elaborarea
Proiectului Codului administrativ al României, perioadă în care a efectuat vizite de lucru la Berlin şi
Paris.
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În acest context amintim şi faptul că, în anul 1999,
autoarea a fost membru în comisiile organizate pentru
redactarea proiectului de lege privind contenciosul
administrativ şi a proiectului de lege privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, beneficiar fiind
Ministerul Justiţiei.
Autoarea lucrării se bucură şi de o bogată experienţă în redacţia unor reviste de specialitate, precum
redactor şef adjunct la Analele Universităţii Bucureşti, seria Drept din anul 2009; secretar responsabil
de redacţie al revistei Institutului de Cercetări Juridice
al Academiei Române, „Studii de drept românesc” în
perioada 1988-2006; redactor şef adjunct la Revista
de drept public a Institutului de Ştiinţe Administrative
„Paul Negulescu”, serie nouă, din anul 2001, secretar
general adjunct de redacţie în perioada 2003-2011;
membru în Colegiul de redacţie al revistei Curierul
Judiciar, serie nouă, Publicaţie a Editurii C.H. Beck,
din ianuarie 2002.
Aşa cum mărturiseşte autoarea în Cuvânt-înainte
al cursului universitar de Drept administrativ, acesta
„consacră o situaţie atipică datorată în primul rând
unor considerente didactice. Ea succede apariţiei
celei de-a patra ediţii a celui de-al doilea volum, la
sfârşitul anului trecut, publicată mai înainte, cu intenţia de a oferi studenţilor noştri aflaţi în primul
semestru al celui de-al doilea an de studiu universitar,
o bază de documentare solidă, actualizată atât sub

43

Apariții editoriale
aspectul evoluţiei doctrinei, a jurisprudenţei, cât şi a
legislaţiei, adusă la zi”.
Lucrarea de faţă se adresează în egală măsură, atât
studenţilor, cât şi teoreticienilor şi practicienilor cu
preocupări în domeniul dreptului public, în special al
dreptului administrativ, şi reprezintă rezultatul unui
amplu efort de cercetare, volumul oferind reale
garanţii cu privire la utilitatea şi finalitatea sa, prin
conţinutul dens în idei, reglementări şi concepte
riguros sistematizate.
Însăşi autoarea declară în Cuvânt-înainte, „Asemeni celorlalte ediţii anterioare, şi în această nouă
ediţie am realizat o actualizare a doctrinei utilizate,
atât prin promovarea lucrărilor mai recente, dar şi a
unor noi lucrări, puţine ca număr, cât şi prin includerea unor noi studii sau articole în materie. Totodată,
am urmărit aducerea la zi a legislaţiei şi introducerea
unor elemente de jurisprudenţă, în măsura în care
acestea îşi dovedeau utilitatea. Şi pentru că autorităţile administraţiei publice ce compun executivul
dual, specific sistemului constituţional românesc,
Preşedintele şi Guvernul, au cunoscut evoluţii interesante, în ultimii ani, din perspectiva deţinătorilor
demnităţilor publice respective, am evocat câteva
aspecte semnificative.”
În cele 28 de prelegeri din cuprinsul lucrării sunt
dezbătute teme interesante, precum noţiuni fundamentale pentru dreptul administrativ; relaţia guvernare-administraţie publică; noţiunile de autoritate
publică şi administraţie publică potrivit Constituţiei;
obiectul, definiţia şi trăsăturile dreptului administrativ; codificarea dreptului administrativ şi a procedurii administrative; analiza instituţiei Preşedintelui
României; analiza instituţiei Guvernului României;
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administraţia centrală de specialitate; administraţia
publică locală; funcţia publică.
Actualitatea problemelor prezentate, fundamentate pe bogate repere bibliografice inserate la sfârşitul
fiecărei prelegeri, analiza detaliată a jurisprudenţei
Curţii Constituţionale, abordarea riguroasă şi sistematizată a instituţiilor fundamentale, prin raportare
la legislaţia actualizată, în vigoare la data editării cursului, ca şi prezentarea unor situaţii punctuale din
practica administraţiei publice a ultimilor ani recomandă această lucrare atât studenţilor, cât şi juriştilor
de toate categoriile, dar şi consilierilor locali şi consilierilor judeţeni, primarilor, prefecţilor, funcţionarilor publici şi tuturor celor implicaţi în fenomenul
guvernării ori în cel al administraţiei publice.
Prin lucrarea pe care avem plăcerea să o prezentăm, autoarea a realizat o cercetare laborioasă care se
remarcă atât prin fundamentul său ştiinţific, cât şi
prin valoroasa contribuţie pe care o aduce la îmbogăţirea doctrinei de specialitate, constituindu-se
într-un real sprijin pentru cei care au preocupări în
domeniul dreptului administrativ, din perspectivă
teoretică şi pragmatică.
Ne exprimăm respectul şi aprecierea pentru
întreaga activitate a distinsei profesor univ. dr. şi îi
urăm în continuare depline realizări profesionale şi
multă putere de muncă în nobila activitate de formare
a tinerei generaţii în spiritul principiilor de drept şi al
respectului pentru norma legală.

conf. univ. dr. Benonica VASILESCU
şef sector
Consiliul Legislativ
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Culegere de legislaţie
a Uniunii Europene referitoare
la cooperarea judiciară în materie civilă
şi comercială. Ediţia 2017
Justiţie şi Consumatori, Comisia Europeană, 2017

Direcţia Generală Justiţie şi Consumatori din cadrul Comisiei Europene, departament care răspunde
de politica Uniunii Europene în materie de justiţie,
protecţia consumatorilor şi egalitate de gen, a publicat Culegere de legislaţie a Uniunii Europene
referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă
şi comercială. Ediţia 2017.
Culegerea de faţă este structurată în nouă capitole.
Primul capitol conţine extrase din concluziile
Preşedinţiei la Consiliul European de la Tampere, iar
cel de al doilea capitol prezintă programul de măsuri
destinate punerii în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce.
Capitolul 3 prezintă mai multe regulamente în
materie civilă şi comercială, şi anume: Regulamentul
(CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie
2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi
executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială
(„Bruxelles I”); Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă
şi comercială (reformare) („Bruxelles I reformat”);
Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 17 iunie 2008 privind
legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I);
Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 11 iunie 2007 privind
legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale (Roma II);
Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului din
29 mai 2000 privind procedurile de insolvenţă;
Regulamentul (UE) nr. 2015/848 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 20 mai 2015 privind
procedurile de insolvenţă; Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 2015/848 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de
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insolvenţă (JO L 141, 5.6.2015); Regulamentul (UE)
nr. 2017/353 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 februarie 2017 de înlocuire a anexelor A
şi B la Regulamentul (UE) nr. 2015/848 privind
procedurile de insolvenţă.
Capitolul 4 continuă cu regulamente din dreptul
familiei şi dreptul succesoral: Regulamentul (CE)
nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003
privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în
materia răspunderii părinteşti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 („Bruxelles IIa”);
Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului din
20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme
de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile
divorţului şi separării de corp (Roma III); Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competenţa, legea aplicabilă,
recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea
în materie de obligaţii de întreţinere; Regulamentul
(UE) 2016/1103 al Consiliului din 24 iunie 2016 de
punere în aplicare a unei cooperări consolidate în
domeniul competenţei, al legii aplicabile şi al recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti în
materia regimurilor matrimoniale; Regulamentul
(UE) 2016/1104 al Consiliului din 24 iunie 2016 de
punere în aplicare a unei cooperări consolidate în
domeniul competenţei, al legii aplicabile şi al
recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti în
materia efectelor matrimoniale ale parteneriatelor
înregistrate; Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie
2012 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi
acceptarea şi executarea actelor autentice în materie
de succesiuni şi privind crearea unui certificat euro-
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pean de moştenitor; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1329/2014 al Comisiei din 9 decembrie
2014 de stabilire a formularelor menţionate în
Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului
European şi al Consiliului privind competenţa, legea
aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor
judecătoreşti şi acceptarea şi executarea actelor
autentice în materie de succesiuni şi privind crearea
unui certificat european de moştenitor.
Capitolul 5 prezintă regulamente referitoare la
proceduri europene în materie civilă şi comercială:
Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru
creanţele necontestate; Regulamentul (CE) nr. 1896/
2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din
12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri
europene de somaţie de plată; Regulamentul (CE)
nr. 861/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare
redusă; Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014
de instituire a unei proceduri pentru ordonanţa asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor
bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă şi comercială;
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1823
al Comisiei din 10 octombrie 2014 de stabilire a formularelor menţionate în Regulamentul (UE) nr. 655/
2014 al Parlamentului European şi al Consiliului
privind instituirea unei ordonanţe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare pentru
facilitatea recuperării transfrontaliere a datoriilor în
materie civilă şi comercială.
Capitolul 6, intitulat Cooperare judiciară în materie
civilă şi comercială, conţine următoarele regulamente:
Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 13 noiembrie 2007
privind notificarea sau comunicarea în statele membre
a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau
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comercială („notificarea sau comunicarea actelor”) şi
abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului; Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între
instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de
probe în materie civilă sau comercială; Directiva
2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere
prin stabilirea unor norme minime comune privind
asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii.
Capitolul 7, Documente publice, redă Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea
liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în
Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.
Capitolul 8, intitulat Site-ul Reţelei Judiciare
Europene în materie civilă şi comercială, conţine
Decizia Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei
Reţele Judiciare Europene în materie civilă şi comercială (2001/470/CE).
Capitolul 9, Medierea în materie civilă şi comercială, prezintă Directiva 2008/52/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind
anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi
comercială.
O colecţie completă a legislaţiei Uniunii Europene
în vigoare, în limba română, constituie un instrument
indispensabil care permite practicienilor din domeniul dreptului din ţara noastră, să se pronunţe în cazul
litigiilor transfrontaliere sau al procedurilor necontencioase. Această nouă ediţie a compendiului este o
astfel de colecţie actualizată şi ar trebui să le fie utilă
tuturor acestor practicieni, precum şi cetăţenilor în
numele şi în interesul cărora acţionează aceştia.

Cristina PĂIŞ
expert
Consiliul Legislativ
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Colocviul organizat de Asociaţia Consiliilor de Stat
şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea
Europeană şi Adunarea Generală a Asociaţiei
– 13-15 mai 2018, Haga –
În perioada 13-15 mai 2018, la Haga, s-a reunit
Consiliul de Administraţie al Asociaţiei Consiliilor
de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din
Uniunea Europeană – ACA Europe, a avut loc Adunarea Generală a aceleiaşi asociaţii şi s-a desfăşurat
colocviul cu tema „Tehnologia şi dreptul”. Evenimentele au fost organizate cu profesionalism de
Secretariatul General ACA Europe şi de Consiliul de
Stat din Olanda, care deţinea, la acel moment,
preşedinţia Consiliului de Administraţie şi au avut
ca loc principal de desfăşurare Sala Cavalerilor
(Ridderzaal), situată în Parlamentul olandez.
Au participat reprezentanţi din 26 de state ale
Uniunii Europene, ale căror jurisdicţii supreme administrative şi/sau consilii de stat au statutul de membru
al ACA Europe (inclusiv din partea Consiliului
Legislativ din România), dar şi din Muntenegru,
Serbia şi Turcia, având statutul de observatori, precum şi din Norvegia şi Elveţia, ca membri invitaţi.
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a fost reprezentată de domnul judecător Thomas von Danwitz.
În data de 14 mai s-au desfăşurat lucrările colocviului cu tema „Tehnologia şi dreptul”, anticipat de
un chestionar asupra utilităţii organizării unei manifestări ştiinţifice şi a punerii în discuţie a unor probleme subsumate titlului amintit, chestionar transmis
instituţiilor cu statut de membru, observator şi invitat
al ACA Europe, completat de instituţii din 29 de state
(inclusiv Serbia, Turcia, Elveţia şi Norvegia). În urma
răspunsurilor formulate, în cadrul colocviului s-a
decis analizarea şi dezbaterea a două teme principale:
(1) aplicarea dreptului şi procesul decizional normativ şi (2) sustenabilitatea dreptului. Ambele teme
au fost explorate de o manieră aprofundată, în cadrul
a trei sesiuni de prezentări şi discuţii, cu scopul de a
identifica principalele provocări cărora trebuie să le
răspundă judecătorii şi legislatorii din Europa atunci
când se confruntă cu noile realizări tehnologice.
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Lucrările colocviului au debutat cu o introducere
şi o prezentare generală a temei şi a actualităţii acesteia în ceea ce priveşte procesul decizional normativ
şi aplicarea dreptului în fiecare stat membru, susţinute de vicepreşedintele Consiliul de Stat olandez,
domnul Piet Hein Donner. A fost subliniat, printre
altele, faptul că tehnologia digitală se dezvoltă într-un
ritm rapid, devenind din ce în ce mai dificil pentru
guvernanţi să ţină pasul cu evoluţia acesteia. Acest
lucru este valabil, în mod special, în domeniul
dreptului şi al aplicării legii, unul dintre principalele
motive reprezentându-l faptul că, în toate acţiunile
lor, guvernanţii au obligaţia de a respecta o serie de
principii de bază şi de drepturi fundamentale, cum ar
fi: previzibilitatea, egalitatea de tratament, justificarea acţiunilor, dreptul la un proces echitabil şi
prezumţia de nevinovăţie.
În considerarea specificităţii temei, partea de deschidere a lucrărilor a fost urmată de prelegerea susţinută de doamna Corien Prins, preşedinte al
Consiliului Ştiinţific pentru Politică Guvernamentală
din Olanda şi profesor la disciplina Dreptul şi Tehnologia informaţiei la Facultatea de Drept a Universităţii Tilburg. În prezentarea sa, doamna Prins a
menţionat faptul că abordarea legală tradiţională şi
instrumentele clasice nu sunt întotdeauna capabile să
utilizeze noile tehnologii în cel mai bun mod posibil,
oprindu-se şi asupra problemelor generate de tehnologie în materia răspunderii civile delictuale. De
asemenea, vorbitoarea a evidenţiat unele avantaje ale
folosirii reţelelor de socializare ca mijloc de relaţionare directă între cetăţeni şi instituţiile abilitate în
luarea deciziilor, precum şi avantajele cunoaşterii
preferinţelor utilizatorilor, identificate tot prin intermediul reţelelor de socializare, inclusiv cu scopul
îmbunătăţirii legislaţiei. Evident, această afirmaţie a
condus la dezbateri pro şi contra folosirii reţelelor de
socializare în procesul legislativ, la care au participat

47

Manifestări științifice
reprezentanţi ai mai multor state precum: Olanda,
Spania, Italia şi Republica Cehă.
În continuare, au prezentat argumentat puncte de
vedere asupra legislaţiei sustenabile sub aspect
tehnologic doamna judecător Elizabeth Dunne din
Irlanda şi doamna judecător Nele Parrest din Estonia.
Exprimându-se preocupările asupra confidenţialităţii
vizând consecinţele luării de o manieră automatizată a
deciziilor, a fost adus în discuţie şi art. 15 din Directiva
95/46/CE privind protecţia persoanelor fizice în ceea
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date, care obligă statele UE
să recunoască fiecărei persoane dreptul de a nu face
obiectul unei decizii care să producă efecte juridice
asupra sa ori să o afecteze în mod semnificativ şi care
să fie întemeiată numai pe prelucrarea automatizată a
datelor destinată să evalueze anumite aspecte ale
personalităţii sale. S-a precizat că, în Estonia, deciziile
automatizate se iau numai dacă răspunsul la solicitarea
persoanei interesate este favorabil, în cazul respingerii
cererii, decizia urmând a fi luată de un funcţionar. De
asemenea, avocaţii şi reprezentanţii juridici cu studii
superioare din Estonia au obligaţia de a comunica în
manieră digitală cu instituţiile jurisdicţionale, cu excepţia cazului în care au un motiv întemeiat pentru a utiliza
un alt format. S-a mai menţionat şi faptul că instituţiile
jurisdicţionale din Estonia sunt abilitate să transmită
documente procedurale părţilor, utilizând datele de
contact ale acestora, obţinute din informaţiile existente
pe reţelele de socializare. Prezentările au fost urmate
de discuţii în cadrul cărora şi-au exprimat opiniile şi
reprezentanţii Franţei, Austriei şi Marii Britanii.
În privinţa utilizării tehnologiei în sfera procesului
decizional legislativ şi al aplicării legii, au fost susţinute prelegeri de către domnul Timothée Paris,
raportor general adjunct la Consiliul de Stat francez şi
de către domnul Myron-Michael Nicolatos, preşedintele Curţii Supreme din Cipru. S-a menţionat că în
Franţa, Consiliul naţional de învăţământ utilizează
algoritmi pentru prelucrarea datelor cu scopul de a
îndruma noii studenţi către universităţi sau instituţii de
învăţământ, în conformitate cu profilurile, dorinţele lor
şi capacitatea de şcolarizare a fiecărei instituţii. De
asemenea, s-a subliniat că, în Cipru, utilizarea sistemelor de algoritmi nu poate înlocui gândirea juridică,
deoarece ar însemna că un litigiu va fi soluţionat în
avans, fără a se ţine seama de circumstanţele sale
speciale şi ar conduce la aplicarea unor precedente,
ceea ce ar fi contrar independenţei justiţiei şi ar împiedica evoluţia jurisprudenţei.
În data de 15 mai 2018, sub coordonarea domnului Piet Hein Donner, s-a desfăşurat Adunarea
Generală a ACA Europe, fiind prezentat, de către
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preşedinţia olandeză a consiliului de administraţie,
raportul de activitate al asociaţiei pe anul 2017, raport
supus la vot şi aprobat. Au fost abordate şi aspecte
referitoare la viitoarea finanţare a asociaţiei, fiind
aprobată prin vot o altă valoare a cotizaţiei fiecărui
membru, cu scopul de a se asigura acoperirea cheltuielilor ocazionate de activităţile ACA Europe.
Adunarea Generală a adoptat şi o rezoluţie prin
care ACA Europe reafirmă angajamentul tuturor
membrilor săi faţă de principiile fundamentale şi de
valorile comune ale Uniunii Europene în ceea ce
priveşte statul de drept, astfel cum este prevăzut în
tratate şi în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene, invitând toate instituţiile Uniunii Europene
şi statele membre să respecte şi să apere aceste
principii şi valori cu toate mijloacele disponibile.
Totodată, au fost prezentate şi rezultatele activităţii grupului de lucru constituit de ACA pentru
redactarea unei propuneri referitoare la posibilul rol
al asociaţiei în ceea ce priveşte îmbunătăţirea legislaţiei la nivel european.
De asemenea, a fost votată componenţa noului
consiliu de administraţie, începând cu data de 15 mai
2018, preşedinţia urmând a fi exercitată de Germania,
prin domnul Klaus Rennert, preşedintele Curţii Federale Administrative Germane, care, în discursul său
inaugural, a precizat direcţiile de acţiune ale Asociaţiei
pentru următorii 2 ani. Potrivit domniei sale, activitatea ACA Europe urmează a se concretiza prin organizarea: în decembrie 2018, la Köln, a unui seminar
cu tema „ReNEUAL I”; în martie 2018, la Dublin, a
unui seminar având ca subiect „Procesul decizional”;
în mai 2019, la Berlin, a unui seminar şi a Adunării
Generale; în septembrie 2019, la Brno, a unui seminar
intitulat „Limitele garanţiilor judiciare”; în septembrie
2019, la Leipzig, a unui seminar cu tema „Documentarea legislativă” şi în mai 2020, la Leipzig, a Adunării
Generale şi a colocviului „ReNEUAL II”.
În concluzie, colocviul organizat de ACA Europe,
precum şi lucrările Adunării Generale ale Asociaţiei,
organizate de o manieră profesionistă, desăvârşită şi
eficientă, de către preşedinţia olandeză, au oferit prilejul exprimării unor opinii interesante şi argumentate
ale reprezentanţilor instituţiilor membre ale ACA
Europe, precum şi pentru un schimb de informaţii
referitoare la progresele înregistrate şi dificultăţile
întâmpinate de fiecare stat în ceea ce priveşte aplicarea
tehnologiei în sferele procesului decizional legislativ şi
a aplicării legii.

dr. Evelina RISTEA
şef sector
Consiliul Legislativ
Buletin de informare legislativă nr. 2/2018
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Congresul internaţional al Federaţiei Internaţionale
de Drept European (FIDE), Ediţia XXVIII
– 23-26 mai 2018, Estoril, Portugalia –
Situat pe coasta Oceanului Atlantic şi în punctul
cel mai vestic al Europei continentale, Estoril a fost
centrul celui mai important congres de drept
european, organizat de Federaţia Internaţională de
Drept European (FIDE), în perioada 23-26 mai 2018,
sub înaltul patronaj al Preşedintelui Republicii
Portugheze, Excelenţa Sa, dl Marcelo Rebelo de
Sousa, precum şi al Asociaţiei Portugheze de Drept
European (APDE).

Încă din anul 1961, FIDE reprezintă punctul de
legătură între asociaţiile de drept european din fiecare
stat membru, din ţările candidate, precum şi din
Norvegia şi Elveţia, având un rol remarcabil în
dezvoltarea şi conturarea cadrului juridic şi cultural
european, pe durata a peste 50 de ani de existenţă.
Unul dintre rolurile sale cele mai importante este
acela de a organiza congrese bienale în domeniul
dreptului european, fiind considerate cele mai importante conferinţe din Europa, care reunesc personalităţi
notabile în domeniu.
România a devenit stat membru cu drepturi
depline în cadrul FIDE, în luna octombrie 2017, în
urma unei selecţii riguroase, pe care Societatea
Română de Drept European (SRDE) a realizat-o prin
respectarea şi îndeplinirea unor criterii pe care se
întemeiază FIDE, organizaţie imparţială şi non-profit,
înfiinţată potrivit legii belgiene nr. 1117/64.
În urma acestei selecţii şi pentru a participa la acest
congres, SRDE a întocmit un Raport de ţară, în care a
răspuns punctual la întrebări structurate pe trei secţiuni
principale, care s-au regăsit şi în cadrul lucrărilor
congresului, astfel: „Secţiunea 1. Piaţa internă şi
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economia digitală”, raportor naţional, prof. univ.
dr. Augustin Fuerea; „Secţiunea 2. Taxe, ajutor de stat
şi distorsionarea concurenţei”, raportor naţional,
dr. Raluca Dinu, şi „Secţiunea 3. Dimensiunea externă
a politicilor Uniunii Europene”, raportor naţional,
prof. univ. dr. Ion M. Anghel.
Cel de-al XXVIII-lea Congres al FIDE a reunit
peste 560 de participanţi din întreaga Europă, în care
cei mai importanţi şi renumiţi specialişti din domeniul
dreptului european au fost reprezentaţi de judecători şi
avocaţi generali ai Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, oficiali din partea Tribunalului Uniunii Europene,
ai Consiliului şi ai Comisiei Europene, profesori din
mediul academic, membri ai curţilor supreme naţionale
de justiţie, precum şi de avocaţi pledanţi.
Pe parcursul celor patru zile de dezbateri şi discuţii intense, Curtea Europeană de Justiţie a asigurat,
printre altele, traducerea simultană a lucrărilor congresului în limbile engleză, franceză şi germană, în
scopul realizării unui schimb de idei privind dezvoltarea dreptului european şi diversele provocări
naţionale în domeniu.
Lucrările congresului au fost structurate pe trei
secţiuni importante, rezervate unor domenii de mare
actualitate la nivelul dreptului Uniunii Europene, şi
anume: „Topic 1: Internal Market and electronic
commerce: Internet and e-commerce”, raportor general – Peggy Valcke, profesor la Universitatea Catolică
din Leuven şi profesor invitat la Universitatea din
Tilburg şi Universitatea Bocconi din Milano, raportor
instituţional – Piedade Costa de Oliveira, membru în
cadrul Serviciului Juridic al Comisiei Europene;
„Topic 2: Taxation, State aid and distortions of competition”, raportor general – Raymond Luja, profesor
de drept fiscal comparat la Universitatea din Maastricht, raportori instituţionali – Julia Rapp, Unitatea
de Coordonare a ajutoarelor de stat din cadrul Direcţiei Generale Concurenţă a Comisiei Europene, şi
Ramona Ianus, Unitatea ajutoarelor cu finalitate
regională din cadrul Direcţiei Generale Concurenţă
a Comisiei Europene, şi „Topic 3: The external dimension of EU policies”, raportori generali –
Christine Kaddous, profesor de drept european la
Universitatea din Geneva, şi Nuno Piçarra, profesor
de drept european la Facultatea de Drept a Universităţii din Lisabona, raportori instituţionali – Freddy
Drexler, jurist în cadrul Parlamentului European,
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Director general al Serviciului Juridic, Hubert Legal,
jurist în cadrul Consiliului European, Director general al Serviciului Juridic, Andres Neergaard, şeful
serviciului juridic din Parlamentul European, şi
Alvaro De Elera, consilier în cadrul Cabinetului
Secretarului General al Consiliului.
Prima zi a congresului a fost dedicată dezbaterii
Agendei Comitetului Director, care a avut loc la
Hotelul Grande Real Villa Italia din Cascais, una
dintre reşedinţele ultimului rege al Italiei, Humberto
II, şi a fost însoţită de prânzul oferit de Uria &
Menendez, Casa de avocatură spaniolă, căreia i s-au
acordat distincţiile „Most Innovative Firm of the Year
in Spain” şi „Best Client Service” în anul 2018.
Prezenţa României a fost salutată şi aplaudată de
membrii Comitetului Director şi a fost reprezentată
oficial în cadrul Steering Committee de raportorul
naţional, dr. Raluca Dinu, cenzor în cadrul SRDE şi
Şef sector în cadrul Secţiei de Drept Privat a
Consiliului Legislativ.
Preşedintele FIDE în perioada 2016-2018, José
Luís da Cruz Vilaça, preşedinte al APDE şi judecător
la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, a prezentat
în cadrul recepţiei de bun venit de la Farul din Guia,
administrat de Primăria din Cascais şi de Marina
portugheză, deschiderea oficială a lucrărilor congresului, menţionând că este convins de importanţa
subiectelor alese pentru dezbateri, subiecte care continuă să marcheze evoluţia dreptului european într-o
Europă nouă.
Ziua de 24 mai 2018 a debutat cu ceremonia de
deschidere a congresului, în care au adresat mesaje
José Luís da Cruz Vilaça, preşedintele FIDE, Carlos
Carreiras, primarul oraşului Cascais, Antonio Henriques
Gaspar, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie
portugheze, Koen Lenaerts, preşedintele Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene, şi Antonio Costa, primministrul portughez.
Un moment important l-au reprezentat studiile
Europe at the Crossroads, cu tema „Circles in the
sand: the future of Europe post Brexit” şi „Fundamental rights: a road sign at the Crossroads”, supuse
dezbaterii de către Catherine Barnard, profesor la
Universitatea din Cambridge, şi de către Michael
O’Flaherty, directorul Agenţiei Europene pentru
Drepturile Fundamentale.
Partea a doua a zilei a fost marcată de dezbateri
în cadrul Grupurilor paralele de lucru, pe cele 3 secţiuni principale ale congresului.
Evenimentul care a încheiat ziua de 24 mai a fost
dineul oferit participanţilor de oficialii din cadrul
Marinei portugheze, organizat la Muzeul Marinei din
Lisabona, care a fost acompaniat de muzică de
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cameră şi de discursul lui Carlos Moedas, comisar
european pentru Cercetare, Ştiinţă şi Inovare.
În cea de-a treia zi a congresului, tematica dezbaterilor din cadrul Grupurilor paralele de lucru a vizat
cele trei secţiuni importante enumerate mai sus şi a
reflectat implicaţiile juridico-instituţionale ale Uniunii
Europene în respectarea dreptului european, importanţa
evoluţiei conceptului de cetăţenie europeană, influenţa
jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie asupra competenţelor suverane ale statelor membre etc.
Prezentarea Direcţiei pentru Cercetare şi Documentare din cadrul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene referitor la administrarea site-ului acestei
instituţii a încheiat oficial lucrările congresului.
Evenimentul cel mai aşteptat al serii de 25 mai a
fost dineul de gală oferit de Casino-ul din Estoril, în
colaborare cu grupul de firme Jerónimo Martins. Pe
lângă delicatesele care s-au servit, cel mai impresionant moment a fost concertul de muzică fado,
oferit de reprezentanţii APDE, care a încântat audienţa şi simţurile.
Ultima zi a congresului a debutat cu discursul lui
Michel Barnier, negociatorul-şef pentru pregătirea şi
purtarea negocierilor cu Marea Britanie, potrivit
art. 50 din TUE, fiind urmat de dezbaterea „Europe
and the Brexit: before and after”, condusă de
Vassilious Skouris, fost preşedinte al Curţii de Justiţie
a Uniunii Europene. În continuare, raportorii generali
au evidenţiat rezultatele Grupurilor paralele de lucru,
care s-au reflectat în intensitatea diferitelor forme de
angajamente pentru identificarea punctelor de
convergenţă, având în vedere implicaţiile juridicoinstituţionale ale Uniunii Europene.
Congresul s-a încheiat cu prezentarea celui de-al
XXIX-lea Congres FIDE, care va avea loc la Haga, în
Olanda, în anul 2020. Ultimul eveniment al zilei de
26 mai 2018 a fost marcat de discursul preşedintelui
portughez, Excelenţa Sa, dl Marcelo Rebelo de Sousa,
care a salutat importanţa stabilităţii legislative, condiţie
pentru asigurarea echilibrului relaţiilor reciproce, o
veritabilă obligaţie pentru o colaborare continuă.
Lucrările congresului au fost publicate în trei
volume, care au fost structurate pe cele trei secţiuni
principale, ediţia 2018, la Editura „Almedina” din
Lisabona, într-o prezentare grafică de excepţie, având
ca redactori pe José Luís da Cruz Vilaça, Carlos
Botelho Moniz, Rita Leandro Vasconcelos şi Alberto
Saarvedra. Editura „Almedina” a asigurat şi mapele
congresului şi certificatele de participare.

dr. Raluca DINU
şef sector
Consiliul Legislativ
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Manifestări științifice

Conferinţa internaţională „Provocări contemporane
în dreptul administrativ şi în administraţia publică”
– 27 aprilie 2018, Bucureşti –
Printre evenimentele ştiinţifice desfăşurate recent
semnalăm Conferinţa internaţională cu tema „Provocări contemporane în dreptul administrativ şi în
administraţia publică” organizată de Departamentul
de Drept al Academiei de Studii Economice din
Bucureşti împreună cu Societatea de Ştiinţe Juridice
şi Administrative, în data de 27 aprilie 2018 în cadrul
Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
Conferinţa s-a desfăşurat pe două secţiuni. Prima
secţiune s-a intitulat Drept administrativ. Dezvoltări
recente şi perspective de evoluţie ale dreptului
administrativ la nivel naţional şi internaţional, iar
cea de-a doua secţiune s-a numit Administraţie
publică. Provocări ale abordării interdisciplinare în
administraţia publică în secolul XXI.
Conform programului conferinţei, în deschidere au
luat cuvântul prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul
Academiei de Studii Economice din Bucureşti; prof.
univ. dr. Ioan Alexandru, profesor emerit şi decan de
onoare al Facultăţii de Administraţie Publică, Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative; prof.
univ. dr. Mircea Duţu, director al Institutului de Cer-
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cetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei
Române; prof. univ. dr. Verginia Vedinaş, preşedinte al
Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”;
prof. univ. dr. Dana Tofan, director al Şcolii doctorale
de Drept, Universitatea din Bucureşti; conf. univ.
dr. Diana-Camelia Iancu, decan al Facultăţii de Administraţie Publică, Şcoala Naţională de Studii Politice şi
Administrative.
Conferinţa a fost moderată de către prof. univ.
dr. Mihai Bădescu de la Departamentul de Drept din
cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
Lucrările prezentate la conferinţă au examinat
dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale
dreptului administrativ şi ale administraţiei publice
la nivel naţional, european şi internaţional, autorii
lucrărilor provenind din diferite ţări, din mediul
universitar şi din rândul practicienilor.

Cristina PĂIŞ
expert
Consiliul Legislativ
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Articole din revistele de drept străine intrate recent
în Biblioteca Consiliului Legislativ
– Bibliografie adnotată* –
JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL
1. BISMUTH, REGIS – L’extrateritorialité du FATCA et le problème des „americains accidentels” =
Extrateritorialitatea Foreign Account Tax Compliance Act şi problema „americanilor din întâmplare”.
În: Journal de droit international – nr. 4, 2017, p. 1197-1261.
În urma mai multor scandaluri de evaziune fiscală, Congresul american a adoptat în anul 2010 Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA), o legislaţie extrateritorială, care impune instituţiilor financiare străine (IFE) să comunice administraţiei fiscale
americane (IRS) informaţii referitoare la conturile deţinute în străinătate de americani. Fiind susceptibil de a fi prohibite aceste
transferuri de către drepturile naţionale, Statele Unite au încheiat acorduri bilaterale (cu Franţa în 2014), pentru a autoriza
instituţiile financiare să colecteze şi să comunice aceste date. De atunci, IFE trebuie să identifice persoanele americane, pe baza
„indicelui de americanitate”, care este locul naşterii în Statele Unite. Sistemul fiscal american fiind singurul la nivel mondial
în care veniturile sunt impozitate pe baza naţionalităţii, FATCA a avut ca ţintă şi persoanele născute „din întâmplare” în Statele
Unite de părinţi străini şi care au altă naţionalitate şi rezidenţă fiscală decât Statele Unite. Aceşti „americani din întâmplare”
au fost dintr-o dată confruntaţi cu situaţii kafkiene, întrucât unele instituţii financiare au refuzat clienţi care prezentau indicii
de americanitate, altele cereau ca aceste persoane să se conformeze obligaţiilor lor legale şi fiscale în ceea ce priveşte dreptul
american sau să dovedească că nu sunt americani. Combinaţia dintre FATCA, impozitarea în baza cetăţeniei şi dreptul solului
în ce priveşte dobândirea automată a naţionalităţii americane au făcut din FATCA un dispozitiv cu element de extraneitate fără
precedent care afectează direct şi pe scară largă un număr important de persoane care nu mai au legături cu Statele Unite.
Subiect: extrateritorialitate; cetăţenie americană; taxe.

2. PEROZ, HÉLÈNE – Les lois applicables au régime primaire = Legile aplicabile regimului primar.
În: Journal du droit international – nr. 3, 2017, p. 813-829.
În dreptul francez, legea aplicabilă regimului primar (un set de reglementări prevăzute de Codul civil, aplicabile regimului
matrimonial – n. trad.) este pusă în discuţie de Regulamentul (UE) 2016/1103. Acesta din urmă prevede aplicarea legii
regimului matrimonial în cazul anumitor reglementări aparţinând regimului primar, ceea ce antrenează o divizare a legilor
aplicabile regimului primar.
Subiect: regim matrimonial; regim primar; lege aplicabilă.

3. ROS, NATHALIE – La gouvernance des mers et des océans, entre mythes et réalités juridiques =
Guvernanţa mărilor şi oceanelor, între mituri şi realităţi juridice. În: Journal du droit international – nr. 3,
2017, p. 757-812.
Guvernanţa mărilor şi a oceanelor trimite fără îndoială la dreptul internaţional al mării, convenţional şi cutumiar, dar şi la
evoluţiile sale şi la strategiile geopolitice ale statelor. În timp ce în Statele Unite se pregăteşte o nouă negociere, se impune o
formă de realism juridic, iar analiza guvernanţei pare atât utilă, cât şi necesară, compusă în mod esenţial din norme juridice,
dar receptivă la abordarea interdisciplinară şi socio-participativă care caracterizează mizele maritime, precum şi cu o supleţe
normativă ce constituie o exigenţă contemporană. Această logică se verifică în ceea ce priveşte fundul şi subsolul mării prin
intermediul dialecticii apropriere contra internaţionalizare, dar şi de evoluţia adusă în apele subadiacente, navigare şi exploatare
economică. Navigaţia maritimă este de fapt confruntată cu noi provocări în ceea ce priveşte siguranţa şi securitatea maritimă,
precum şi dezvoltarea durabilă, iar exploatarea economică a mării impune precis o diversificare a preocupărilor legate de
mediu, ceea ce ilustrează mizele actuale ale protecţiei biodiversităţii în largul mării. Tendinţa de apropriere a platoului
continental de către statele riverane mărilor şi strategia internaţionalizării pozitive a subsolului mării sunt logice, întrucât
favorizează activitatea economică, dar generează în acelaşi timp riscuri de mediu. În acest context global, o nouă formă de
privatizare a mărilor prinde contur, situată între mituri şi realităţi juridice.
Subiect: mare; ocean; guvernanţă.
* Lucrare realizată de Lucica-Violeta Niculae şi Cristina Păiş, Consiliul Legislativ.
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REVUE DU DROIT PUBLIC
4. DUCHARME, THÉO – La responsabilité de l’Etat du fait des lois contraires à la Constitution: le
tribunal administratif de Paris franchit le pas = Responsabilitatea statului pentru legile contrare Constituţiei:
tribunalul administrativ din Paris depăşeşte un obstacol. În: Revue du droit public – nr. 5, 2017, p. 1227-1243.
Intrarea în vigoare a verificării constituţionalităţii legilor a dat un nou avânt reflecţiilor referitoare la existenţa responsabilităţii
statului pentru emiterea de legi contrare Constituţiei. Suveranitatea Parlamentului a fost subminată, astfel încât norma juridică
a devenit „o normă ca oricare alta”. Prin mai multe hotărâri, tribunalul administrativ din Paris a emis, pentru prima dată,
principiul răspunderii statului pentru legile declarate neconstituţionale. Această evoluţie se înscrie într-un curent recent de
banalizare a actelor adoptate de Parlament. Din acest moment, jurisdicţiile administrative nu mai pot respinge principiul acestui
regim de responsabilitate. Totuşi, potrivit Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, reglementările interne privind responsabilitatea
pentru declararea neconstituţionalităţii unei prevederi legale nu trebuie să fie mai exigente decât cele referitoare la
necunoaşterea dreptului Uniunii Europene.
Subiect: constituţionalitate; neconstituţionalitate; Parlament.

5. ELISE, UNTERMAIER-KERLEO – „Tout ce qui n’est pas interdit est permis”: l’application du
principe aux autorités publiques = „Ce nu este interzis este permis”: aplicarea acestui principiu autorităţilor
publice. În: Revue du droit public – nr. 2, 2017, p. 321-340.
Răspunsul la această dilemă este în general unul pozitiv, deşi centralizarea puterii normative în Franţa limitează considerabil
posibilitatea pentru autorităţile publice de a determina liber procedurile de urmat pentru emiterea hotărârilor care le sunt date
în competenţă. Şi doar atâta timp cât este vorba despre acoperirea unor viduri procedurale în exercitarea competenţelor date
expres prin textul legii. Aplicarea sporadică se poate dovedi onestă, capabilă să ducă la o evoluţie a dreptului, astfel cum se
întâmplă în cazul consultării administrabililor, unde iniţiativele de consultare a cetăţenilor au condus la adoptarea de dispoziţii
juridice ce permit o mai bună participare a publicului. Şi cu menţiunea că în final autoritatea competentă trebuie să explice în
ce măsură a ţinut cont de solicitările lui.
Subiect: autoritate publică; procedură spontană; control judecătoresc.

6. PAPADAMAKI, IOANNA – L’obligation de motivation en droit administratif français sous l’influence
du droit de l’Union européenne = Obligaţia de motivare în dreptul administrativ francez sub influenţa
dreptului Uniunii Europene. În: Revue du droit public – nr. 5, 2017, p. 1245-1272.
Regula motivării (hotărârilor) se caracterizează prin aceea că îndeplineşte mai multe funcţii, acest lucru fiind subliniat atât în
ordinea juridică naţională, cât şi în cea a Uniunii Europene. În dreptul Uniunii Europene, jurisprudenţa este constantă, în sensul
că motivarea nu are doar o natură formală, ci îndeplineşte în mod esenţial două funcţii: pe de-o parte, informează destinatarii
despre un act, pentru ca aceştia să fie în măsură să-şi exercite într-o manieră eficace dreptul în faţa instanţei sau terţilor, statului
sau resortisantului interesat, astfel încât să cunoască foarte bine activitatea instituţiilor; pe de altă parte, expunerea elementelor
de fapt şi de drept permit judecătorului Uniunii Europene să-şi exercite controlul deplin. Pe lângă aceste funcţii se mai adaugă
una, care constă în prezentarea motivării ca mijloc „de autocenzură a administraţiei”: fiind supusă obligaţiei de motivare,
administraţia este mult mai atentă cu măsurile adoptate, cu fundamentele pe care se sprijină, precum şi cu adaptarea lor la speţa
în cauză. Dacă funcţiile date obligaţiei de motivare în cele două sisteme juridice sunt similare, ele nu sunt totdeauna evidente,
cel puţin nu în acelaşi grad şi în sistemul francez. Datorită câmpului de aplicare restrictiv al obligaţiei de motivare, aceasta nu
există decât pentru câteva categorii de acte administrative, individuale şi nefavorabile. Se pune întrebarea dacă exigenţele
referitoare la transparenţa, democraţia sau buna administrare – toate în numele ameliorării raporturilor dintre administraţie şi
administraţi – nu ar fi mai bine servite de o regulă de motivare generalizată, precum cea consacrată în dreptul Uniunii Europene.
Subiect: motivare hotărâre administrativă; drept administrativ francez; dreptul Uniunii Europene.

REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ
7. BAR, VON CHRISTIAN – Questions essentielles de droit européen des choses = Chestiuni esenţiale de
drept european al bunurilor. În: Revue internationale de droit comparé – nr. 3, 2017, p. 525-565.
Prezentul articol examinează trei chestiuni esenţiale ale „dreptului european al bunurilor”. (1) Există în sistemele juridice ale
statelor membre ale Uniunii Europene o înţelegere suficient de comună asupra drepturilor patrimoniale opozabile terţilor care
permite stabilirea (indiferent sub ce formă) a unei ramuri autonome de drept privat european? (2) Care sunt obiectele acestor
drepturi subiective? Sau, cu alte cuvinte, ce ne poate aduce o jurisprudenţă europeană comună cu privire la „bunuri”? (3) În
sfârşit, care sunt criteriile după care pot fi clasificate drepturile reale subiective instituite prin sistemele juridice ale statelor
membre, pentru garantarea unei viziuni unitare fără a face abstracţie de specificul naţional?
Subiect: bunuri; drept european al bunurilor.
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8. COUTANT, ARNAUD - Le moratoire sur la peine de mort aux États-Unis. La dimension fédérale en
question = Moratoriul asupra pedepsei cu moartea în Statele Unite. Dimensiunea federală în chestiune.
În: Revue internationale de droit comparé – nr. 3, 2017, p. 585-603.
Printre democraţiile occidentale, Statele Unite sunt o excepţie în ceea ce priveşte menţinerea pedepsei cu moartea, atât în
teorie, cât şi în practică. Pedeapsa capitală este consacrată prin texte constituţionale şi prin decizii ale Curţii Supreme. Dar
această constatare nu trebuie să ascundă caracterul evolutiv la dreptului american în chestiune. De fapt, moratoriul asupra
pedepsei cu moartea, intervenit în anii 1970, implică un control federal, punând în discuţie regularizarea acestei practici de către
Curtea Supremă. Aceasta nu înseamnă o interzicere a pedepsei cu moartea prin intermediul jurisprudenţei federale. Totuşi,
interpretarea constituţiei de către judecătorii federali are ca şi consecinţă o convergenţă a practicilor şi a textelor, la nivel de
stat.
Subiect: pedeapsa cu moartea; jurisprudenţa federală americană.

9. PLACE, ROMAIN – La protection de la liberté du commerce au sein de la Constitution britannique =
Protecţia libertăţii comerţului în Constituţia britanică. În: Revue internationale de droit comparé – nr. 3, 2017,
p. 567-583.
Constituţia britanică se remarcă printr-o absenţă a formalismului şi prin existenţa a numeroase izvoare prin care realizează o
protecţie efectivă a drepturilor şi libertăţilor. În Marea Britanie, protecţia libertăţii comerţului ilustrează nu doar relaţiile dintre
autorităţile publice şi indivizi, ci şi raportul dintre normele juridice care formează ordinea constituţională britanică. Protejată
de jurisprudenţă (common law), această libertate reflectă aplicarea principiului constituţional al Rule of law, garantând indivizii
contra atingerilor nejustificate sau iraţionale ale autorităţilor publice. Alte caracteristici ale Constituţiei britanice – principiul
suveranităţii Parlamentului, mărginit de dreptul Uniunii Europene şi de dreptul internaţional şi controlul judiciar al caracterului
rezonabil al atingerilor – fac totuşi ca protecţia să fie una relativă.
Subiect: Constituţia britanică; libertatea comerţului.

10. TIKHOMIROV, YURI – Développement des recherches en droit comparé en Russie = Evoluţia
studiilor de drept comparat în Rusia. În: Revue internationale de droit comparé – nr. 3, 2017, p. 513-523.
Studiul evoluţiei dreptului comparat în Rusia şi tendinţele sale de dezvoltare arată până la ce punct acest proces a fost unul
complex şi contradictoriu. În prezent, teoria şi metodele existente de aplicare a dreptului comparat permit rezolvarea
problemelor printr-o soluţie juridică a cooperării dintre stat şi societăţi în domenii diferite. Cetăţenii obţin drepturi şi garanţii
pentru realizarea intereselor lor, graţie mecanismului universal de supremaţie a dreptului.
Subiect: drept comparat; Rusia; relaţia stat-întreprindere.

REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT COMMERCIAL ET DE DROIT ÉCONOMIQUE
11. ABADIE, PAULINE – Le quitus = Descărcarea de gestiune. În: Revue trimestrielle de droit commercial
et de droit économique – nr. 3, 2017, p. 501-525.
Bine cunoscută contabililor, asociaţilor de coproprietari, conducătorilor şi lichidatorilor de societăţi, cât şi tutorilor persoanelor
protejate, în unele obligaţii de impozit sau în unele profesii particulare, descărcarea de gestiune sau manifestarea de voinţă
«valorând descărcarea de gestiune» are consecinţe practice importante pentru actorii importanţi ai contractului de mandat –
mandantul şi mandatarul. Şi totuşi, descărcarea de gestiune nu a făcut obiectul vreunui studiu teoretic aprofundat. În afara naturii
sale juridice, ce reguli îi sunt aplicabile, există posibilitatea să fie însoţită de rezerve, dreptul sau obligaţia mandantului de a
acorda descărcarea de gestiune, sau primirea descărcării tacite de gestiune şi dovada existenţei ei, etc., care sunt consecinţele
pe care le are descărcarea de gestiune în ceea ce priveşte dovada plăţii, revocarea mandatarului sau dimpotrivă, menţinerea
mandatului încredinţat, şi mai ales posiblitatea angajării unei răspunderi contractuale? Plecând de la aceste chestiuni practice,
se exclude propunerea teoretică de generare a unei formule unice de descărcare de gestiune.
Subiect: descărcarea de gestiune; contract de mandat.

12. BASIRE, YANN – Les conséquences du Brexit sur la propriété intellectuelle: le cas du droit des
marques = Consecinţele Brexit-ului asupra proprietăţii intelectuale: cazul mărcilor. În: Revue trimestrielle de
droit commercial et de droit économique – nr. 3, 2017, p. 553-571.
Problematica dreptului mărcilor nu va putea fi ignorată în negocierile care însoţesc modul de ieşire al Regatului Unit din
Uniunea Europeană. Elementul central al drepturilor mărcilor, interesul titularilor, nu trebuie să fie ocolit în cadrul acestor
negocieri. Presupunem că Brexit-ul se va dovedi o oportunitate – pentru Franţa şi practicienii francezi ai dreptului asupra
mărcilor – care să permită dreptului francez influenţarea de manieră consistentă a viitorului drept asupra mărcilor în Europa.
Subiect: marcă; dreptul mărcilor; Brexit.
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13. CHAIEHLOUDJ, WALID – La lutte contre le déséquilibre dans les contrats de la propriété
intellectuelle. Regards prospectifs après la réforme du droit civil des contrats = Lupta contra dezechilibrului
în contractele de proprietate intelectuală. Perspective după reforma dreptului civil al contractelor. În: Revue
trimestrielle de droit commercial et de droit économique – nr. 3, 2017, p. 527-551.
Odată cu Ordonanţa nr. 2016-131 din 10 februarie 2016, dreptul francez al contractelor a suferit cea mai importantă reformă
de la 1804 încoace. Contractele de proprietate intelectuală fiind în parte supuse dreptului comun, ar trebui să fie vizate direct
de reforma dreptului obligaţiilor. Acest studiu urmăreşte evitarea noilor riscuri contractuale la care deţinătorii de drepturi de
proprietate intelectuală ar putea fi expuşi în viitor, aducând în prim-plan lupta dusă de noul cod civil împotriva dezechilibrelor
contractuale. Activitatea aceasta se manifestă atât în stadiul formării contractului, cât şi în cursul derulării lui.
Subiect: contract de proprietate intelectuală; dezechilibru în contract; Franţa.

14. LAHER, RUDY – Mandat et confiance = Mandatul şi încrederea. În: Revue trimestrielle de droit
commercial et de droit économique – nr. 3, 2017, p. 541-563.
Un mic serviciu între prieteni devenit un mare contract de afaceri, mandatul este adesea numit un contract de încredere. Această
evoluţie cere luarea în considerare a consecinţelor juridice ale unui sentiment. În acest mod legiuitorul şi judecătorul au o
viziune duală asupra încrederii în (contractul de) mandat. Sau altfel spus, mandatul este bazat pe o încredere subiectivă –
afecţiune şi obişnuinţă –, sau pe o încredere obiectivă, aceea a raţiunii economice şi instituţionale. Păstrând regimul general
al mandatului, această diferenţiere arată importanţa pe care dreptul civil o acordă dimensiunii pshihologice a angajamentelor
în materia contractelor speciale.
Subiect: contractul de mandat; încredere.

REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT EUROPÉEN
15. DUBOUT, EDOUARD – Les enjeux constitutionnels du pouvoir de substitution de l’agence Frontex =
Mizele constituţionale ale misiunii de substituire a Agenţiei Frontex. În: Revue trimestrielle de droit européen –
nr. 3, 2017, p. 457-476.
Originalitatea dispozitivului de intervenţie directă şi autonomă la frontierele exterioare în favoarea noului organism european
de pază a frontierelor dă naştere la numeroase întrebări. Pe de-o parte, capacitatea operaţională care o caracterizează pare
inerentă pentru domeniul de competenţă în cauză. Dar pe de altă parte, sensibilitatea sa politică îi imprimă un caracter care
aduce o atingere importantă competenţei naţionale. Din această ambivalenţă reiese un sistem hibrid de alocare a puterii care
combină atât intervenţia unei instituţii executive, cât şi alocarea puterii autonome unei agenţii. Dacă această agenţie va putea
servi la deschiderea unei veritabile integrări politice într-o chestiune atât de sensibilă depinde în mare parte de utilitatea ce-i
va fi dată şi de rezultatele produse.
Subiect: Frontex; frontiere UE; suveranitate.

16. GAZIN, FABIENNE – Peut-on mettre du „vin nouveau dans de vieilles outres”? Approche critique
des activités de la nouvelle agence Frontex sous l’angle des droits fondamentaux = Abordare critică a
activităţilor noii agenţii Frontex, din punctul de vedere al drepturilor fundamentale. În: Revue trimestrielle de
droit européen – nr. 3, 2017, p. 497-510.
Acţiunile de supraveghere şi de control la frontierele Uniunii Europene ale agenţiei Frontex, mediatizată intens mai ales de la
începutul „crizei migranţilor” – caracterizată prin drame umanitare şi exilul a milioane de persoane din cauza războiului şi
atrocităţilor –, suscită numeroase reacţii critice. Acestea provin de la organizaţiile umanitare de ajutor a solicitanţilor de azil sau
resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţii neconforme şi de la instituţiile interesate dintr-un motiv sau altul de protecţia drepturilor
fundamentale, fie că se numesc Consiliul Europei prin intermediul Adunării Parlamentare sau a Comitetului director pentru drepturile
omului sau un mediator european. Chestiunea este una foarte sensibilă pentru opinia publică europeană: cum Uniunea Europeană,
care clamează sus şi tare în articolul 2 al TUE că „este fondată pe respectul valorilor precum demnitatea umană, libertate, democraţie,
egalitate, stat de drept, ca şi pe respectul drepturilor omului” poate accepta ca agenţii săi, acţionând în numele ei, să aducă atingere
demnităţii umane, dreptului de azil, dreptului de nereturnare – în special în timpul salvării pe mare – şi să efectueze operaţiuni de
returnare sau de înregistrare a cererilor de azil în hotspots, rămânând nepedepsiţi sau aproape nepedepsiţi.
Subiect: Frontex; drepturile omului; drepturi fundamentale.

17. RITLENG, DOMINIQUE – La nouvelle Frontex: évolution plutôt que révolution = Noua (agenţie)
Frontex: mai mult evoluţie decât revoluţie. În: Revue trimestrielle de droit européen – nr. 3, 2017, p. 437-456.
O agenţie europeană ce succede alteia. Ca urmare a Regulamentului din 14 septembrie 2016, Agenţia europeană de pază a
frontierelor terestre şi maritime înlocuieşte Agenţia europeană pentru gestionarea cooperării operaţionale la frontierele exterioare
ale statelor membre ale Uniunii Europene. Dacă noua Agenţie păstrează denumirea comună de „Frontex”, ea este mandatată cu
atribuţii sporite, care reprezintă un pas înainte spre „federalizarea” gestionării frontierelor exterioare. Acesta este unul din
răspunsurile pe care le-a dat Uniunea Europeană destabilizării produsă în spaţiul Schengen din cauza crizei migranţilor.
Subiect: Frontex; frontiere; Uniunea Europeană; Schengen.
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ROMANIAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW
18. BELOV, MARTIN – The Idea of „Europe” as a Factor in the Building of the Bulgarian Legal Identity =
Ideea „Europei” ca factor în consolidarea identităţii juridice bulgare. În: Romanian Journal of Comparative
Law = Revue Roumaine de Droit Comparé – nr. 1, 2017, p. 39-61.
Articolul oferă o analiză istorică comparativă a celor trei etape de europenizare şi modernizare juridică şi politică în Bulgaria.
Prima etapă cuprinde perioada de la restabilirea statului bulgar între anii 1878-1879 până la includerea Bulgariei în sfera de
influenţă sovietică în 1944. Cea de-a doua etapă acoperă regimul comunist din 1944 până în 1989. A treia etapă este una
continuă şi a început odată cu căderea comunismului în 1989. Trebuie menţionat că a existat şi o fază preliminară a modernizării
şi europenizării progresive a societăţii bulgare – reformele perioadei Tanzimat (1839-1876) în Imperiul Otoman şi procesul
de renaştere a Bulgariei. Totuşi, aceasta constă în modernizarea şi europenizarea societăţii bulgare abia după ce statul bulgar
a apărut câteva decenii mai târziu în 1878. Modernizarea juridică este înţeleasă ca o modernizare normativă şi instituţională,
ca practică politică şi ca discurs sociojuridic şi politic. Articolul prezintă diferitele discursuri sociojuridice ale „Europei” ca
unul dintre conceptele cheie de formare a modernităţii bulgare. O atenţie deosebită este acordată analizei ideilor europene ca
factori de consolidare a identităţii Bulgariei şi, mai exact, a domeniului şi durabilităţii impactului ideologiei normative europene
şi a „Europei” ca idee normativă asupra identităţii juridice bulgare.
Subiect: identitate juridică; modernizare juridică; reformele perioadei Tanzimat.

19. BERGAMINI, ELISABETTA – Lawyers and their Freedom of Establishment and Access to the
Profession. New Perspectives and Still Existing Restrictions: the Case of Italy = Avocaţii şi libertatea de
stabilire şi acces la profesie. Noi perspective şi restricţii încă existente: cazul Italiei. În: Romanian Journal of
Comparative Law = Revue Roumaine de Droit Comparé – nr. 1, 2017, p. 100-120.
Articolul analizează cadrul juridic existent al Uniunii Europene privind serviciile juridice din punctul de vedere al libertăţii
de stabilire şi al dreptului concurenţei, cu referire la cazul specific al Italiei, în special în ceea ce priveşte punerea în aplicare
în acest stat membru a Directivei 98/5/CE de facilitare a exercitării cu caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat
membru, altul decât cel în care s-a obţinut calificarea. Autoarea evaluează piaţa italiană a serviciilor juridice şi compatibilitatea
acesteia cu noile cerinţe ale Comisiei Europene, luând în considerare riscul abuzului în recunoaşterea calificării profesionale
străine şi reglementarea practicilor comune. În ultima parte, accentul se pune pe „Recomandările de reformă pentru
reglementarea serviciilor profesionale” prezentate recent de Comisia Europeană şi eventualele consecinţe pentru profesia
juridică în Italia.
Subiect: avocat; libera circulaţie a serviciilor; libertate de stabilire; dreptul concurenţei; calificare profesională.

20. GAŁĘDEK, MICHAŁ – The Problem of Non-Adaptability of National Legal Heritage. Discussion on
the Reform of Civil Law in Poland in the Course of Work of Reform Committee in 1814 = Problema nonadaptabilităţii patrimoniului legal naţional. Discuţie privind reforma dreptului civil în Polonia în cadrul lucrării
Comitetului de reformă din 1814. În: Romanian Journal of Comparative Law = Revue Roumaine de Droit
Comparé – nr. 1, 2017, p. 7-38.
Articolul se concentrează pe problema creării unei strategii de codificare pentru Regatul Poloniei, sarcină care a fost întreprinsă
de Comitetul de reformă civilă, numit de Ţarul Alexandru I, ca parte a lucrărilor sale în legătură cu schimbarea situaţiei politice
în urma decesului lui Napoleon şi cu înfiinţarea unui nou organism de stat prin uniune cu Rusia. Articolul se limitează la
analiza reformei dreptului civil, care a avut o importanţă centrală în lucrările desfăşurate. După preluarea teritoriilor poloneze
în anul 1813, Ţarul Alexandru I a început să pună în aplicare planul de înfiinţare a Regatului Poloniei, care urma să înlocuiască
Ducatul Varşoviei creat de Napoleon. Elitele politice poloneze trebuiau să participe la aceste lucrări. Atât elitele, cât şi monarhul
rus, au vrut să se separe de epoca napoleoniană, modelată în mare măsură pe soluţiile franceze aplicate de Napoleon în dreptul
şi sistemul politic polonez, în virtutea Constituţiei Ducatului Varşoviei din 1807. Ca rezultat al reformelor, dreptul privat
francez – adică codul civil, codul comercial şi codul de procedură civilă – a fost introdus pe teritoriile poloneze. În ceea ce
priveşte dreptul penal, pe de altă parte, au fost menţinute codurile vechi – cel prusac (în partea de nord-vest) şi cel austriac (în
partea de sud-est). Toate acestea urmau să fie înlocuite printr-o codificare naţională bazată pe tradiţia juridică poloneză din
epoca de dinainte de divizare. Pentru a realiza planul de reconstrucţie juridică şi politică a statului, Alexandru I a emis un
decret în luna mai 1814, în care a numit Comitetul menţionat mai sus, alcătuit din minim 12 reprezentanţi ai elitei politice şi
juridice poloneze. Axa dezbaterii a fost problema adaptării tradiţiei juridice naţionale şi a Republicii Polonia la standardele pe
care, după părerea lor, ar fi trebuit să le atingă un stat modern din secolul al XIX-lea.
Subiect: Regatul Poloniei; drept civil; cod naţional; adaptabilitate; codificare.

21. GUTAN, MANUEL – The Legal Transplant and the Building of the Romanian Legal Identity in the
Second Half of the 19th Century and the Beginning of the 20th Century. = Transplantul juridic şi
consolidarea identităţii juridice române în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.
În: Romanian Journal of Comparative Law = Revue Roumaine de Droit Comparé – nr. 1, 2017, p. 62-99.
Acest articol încearcă să răspundă nevoii delicate de a construi o identitate juridică română în statul român modern. În
consecinţă, autorul analizează noţiunea de identitate juridică din punct de vedere al identităţii [juridice] subiective/interne,
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respectiv modul în care elita intelectuală românească a secolului al XIX-lea şi a începutului secolului al XX-lea a înţeles
identitatea juridică română. Autorul nu intenţionează nici să evalueze conţinutul obiectiv al acestei noţiuni, şi nici să captureze
o înţelegere subiectivă generală a acesteia, inclusiv a perspectivelor tuturor actorilor sociali din România. În acelaşi timp,
având o abordare globală a percepţiei subiective a elitei româneşti cu privire la identitatea naţională, autorul nu intenţionează
să ofere o imagine exhaustivă a diferitelor abordări intelectuale referitoare la problema identităţii juridice în România, ci este
interesat doar de ideile elitei intelectuale româneşti cu privire la modul în care poate fi construită o identitate juridică simultan
cu modernizarea sistemului de drept prin transplanturi juridice.
Subiect: transplant juridic; identitate juridică.

INTERNATIONAL & COMPARATIVE LAW QUARTERLY
22. BANDA, FAREDA; EEKELAAR, JOHN – International Conceptions of the Family = Concepţiile
internaţionale despre familie. În: International & Comparative Law Quarterly – nr. 4, 2017, p. 833-862.
Acest articol examinează evoluţia modului în care termenii de „familie” şi „viaţa de familie” au fost înţeleşi în cadrul
instrumentelor internaţionale şi regionale privind drepturile omului şi în jurisprudenţa instituţiilor relevante. Autorii arată cum
funcţionează diferitele componente structurale considerate a constitui aceşti termeni atât între adulţii relevanţi, cât şi între
adulţi şi copii. De asemenea, arată că elementele normative importante, în special normele anti-discriminare, funcţionează
atât pentru a submina percepţia unor structuri ca fiind „familii”, cât şi pentru a le modifica pe ele însele. Aceasta ridică întrebarea
în ce măsură normele drepturilor omului ar trebui văzute ca protejând unităţile familiale în sine sau pe membrii individuali care
le constituie.
Subiect: drepturile omului; familie; viaţa de familie.

23. DOWD, REBECCA; McADAM, JANE – International Cooperation and Responsibility-Sharing to
Protect Refugees: What, Why and How? = Cooperarea internaţională şi împărţirea responsabilităţilor pentru
protejarea refugiaţilor: ce, de ce şi cum? În: International & Comparative Law Quarterly – nr. 4, 2017, p. 863-892.
În timp ce ţările care primesc refugiaţi au anumite obligaţii legale de a-i ajuta şi de a-i proteja, obligaţiile legale ale altor state
de a se alătura şi de a ajuta la ameliorarea acestei poveri sunt mai puţin clare. În ciuda mai multor propuneri, nu a fost încă
convenit un mecanism de alocare sistematică, echitabilă şi previzibilă a responsabilităţilor între state la nivel mondial. Summitul
la nivel înalt al ONU privind abordarea mişcărilor mari ale refugiaţilor, desfăşurat la 19 septembrie 2016, a făcut o promisiune
în această privinţă, însă declaraţia de la New York care a rezultat a fost mai silenţioasă decât proiectele anterioare. Acest articol
încearcă să ofere o perspectivă unică asupra sensului de împărţire a responsabilităţii şi a cooperării internaţionale din perspectiva
statelor individuale, examinând declaraţiile pe care le-au făcut la diferite foruri ONU în ultimul deceniu. Autorii se axează pe
cele două metode principale de împărţire a responsabilităţilor, şi anume acordarea de asistenţă financiară şi de altă natură
ţărilor gazdă şi acceptarea refugiaţilor. Apoi, iau în calcul măsura în care statele percep împărţirea responsabilităţii ca fiind o
obligaţie legală, spre deosebire de un angajament voluntar, şi analizează acest lucru în lumina opiniei experţilor. În cele din
urmă, autorii discută principiul responsabilităţilor comune, dar diferenţiate, un concept elaborat din legislaţia internaţională
în materie de mediu şi analizează dacă şi cum se poate acesta aplica în contextul dreptului internaţional al refugiaţilor.
Subiect: cooperare internaţională; împărţire a responsabilităţilor; refugiaţi.

24. PRISLAN, VID – Domestic Explanatory Documents and Treaty Interpretation = Documente explicative
interne şi interpretarea tratatelor. În: International & Comparative Law Quarterly – nr. 4, 2017, p. 923-965.
Articolul descrie folosirea din ce în ce mai frecventă de către instanţele şi tribunalele internaţionale a unor materiale explicative
interne – cum ar fi diverse declaraţii, rapoarte şi memorandumuri explicative care, de obicei, completează aprobarea internă
a tratatelor – în procesul de interpretare a tratatelor. După examinarea tipurilor de materiale care pot fi utilizate ca mijloace de
interpretare în conformitate cu regulile generale privind interpretarea tratatelor (articolele 31-32 din Convenţia de la Viena cu
privire la dreptul tratatelor), articolul analizează diferitele modalităţi prin care materialele explicative interne au ajutat la
interpretarea dispoziţiilor tratatelor în practica organismelor judecătoreşti internaţionale. Analiza se concentrează pe temeiurile
juridice pentru care aceste materiale au fost admise în procesul de interpretare a tratatelor, motivele pentru care organismul
judecătoresc a recurs la ele, precum şi circumstanţele în care aceste documente au fost invocate de părţile aflate în litigiu.
Articolul descrie în continuare anumite avantaje şi dezavantaje care decurg din utilizarea materialelor explicative interne în
procesul de interpretare a tratatelor.
Subiect: Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor; interpretarea tratatelor; materiale explicative interne.

25. RAMSDEN, MICHAEL; HAMILTON, TOMAS – Uniting against Impunity: the UN General
Assembly as a Catalyst for Action at the ICC = Unire împotriva impunităţii: Adunarea Generală a
Organizaţiei Naţiunilor Unite ca un catalizator de acţiune la Curtea Penală Internaţională. În: International
& Comparative Law Quarterly – nr. 4, 2017, p. 893-922.
Acest articol evaluează rolul Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al organelor sale subsidiare care acţionează
ca un catalizator de acţiune la Curtea Penală Internaţională. Competenţa Consiliului de Securitate al ONU de a sesiza Curtea
Penală Internaţională a fost din ce în ce mai contestată în ultimii ani, din cauza percepţiei abuzive a veto-ului de către membrii
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permanenţi şi a eşecurilor generale în aplicarea dreptului penal internaţional. Între timp, Adunarea Generală a ONU şi organele
sale subsidiare au exercitat o presiune semnificativă asupra Consiliului de Securitate al ONU prin crearea de comisii de anchetă
şi rezoluţii specifice fiecărei ţări. Autorii arată că există posibilitatea ca Adunarea Generală să se angajeze în dialog cu Curtea
Penală Internaţională prin rezoluţii „cvasi-judiciare”, în coordonarea răspunsurilor colective la un stat recalcitrant şi la criminalii
individuali, precum şi prin posibila asumare a unei puteri de sesizare. Această analiză relevă faptul că Adunarea Generală a
ONU a devenit din ce în ce mai activă în justiţia internaţională şi deţine potenţialul pentru un rol sporit în rezolvarea eşecurilor
paradigmei actuale a Consiliului de Securitate al ONU, care guvernează relaţiile dintre ONU şi Curtea Penală Internaţională,
ajutând astfel statele în „unire împotriva impunităţii”.
Subiect: drept penal internaţional; impunitate; Curtea Penală Internaţională; Adunarea Generală a ONU; Consiliul de Securitate al ONU.

26. ROWAN, SOLÈNE – The New French Law of Contract = Noua lege franceză a contractului.
În: International & Comparative Law Quarterly – nr. 4, 2017, p. 805-832.
Articolul analizează recenta reformă a legii contractului în Franţa. Secţiunea din Codul civil referitoare la legea contractului
a fost modificată şi restructurată în ansamblul său şi a intrat în vigoare la 1 octombrie 2016. Articolul analizează principalele
sale inovaţii şi le compară cu principiile corespondente ale dreptului englez şi ale unor instrumente internaţionale în materie
de drept al contractelor, în special principiile UNIDROIT şi principiile dreptului european al contractelor. Articolul analizează,
de asemenea, dacă noile prevederi îşi ating obiectivul declarat de a face legea franceză a contractului mai accesibilă, mai
previzibilă, mai influentă în străinătate şi atractivă din punct de vedere comercial.
Subiect: Codul civil; legea contractelor; Franţa.

27. SICILIANOS, LINOS-ALEXANDER – The European Court of Human Rights Facing the Security
Council: towards Systemic Harmonization = Curtea Europeană a Drepturilor Omului se confruntă cu
Consiliul de Securitate: către o armonizare sistemică. În: International & Comparative Law Quarterly – nr. 4,
2017, p. 783-804.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) este în curs de perfecţionare a instrumentelor conceptuale pentru determinarea
responsabilităţii statelor părţi la CEDO, care acţionează în executarea unei rezoluţii a Consiliului de Securitate. În cazul
aplicării rezoluţiilor care implică folosirea forţei, jurisprudenţa recentă a Curţii a arătat o trecere spre acceptarea sistematică
a domeniului extrateritorial al CEDO. Cu privire la faptul dacă comportamentul în cauză ar trebui să fie atribuit statelor părţi
sau ONU, Curtea face acum o distincţie clară între operaţiunile autorizate de Consiliul de Securitate şi operaţiunile de menţinere
a păcii ale ONU. Punerea în aplicare a sancţiunilor economice ale ONU va fi abordată în mod diferit în funcţie de calitatea
statului, aceea de a fi sau de a nu fi membru al UE. Criteriul de „protecţie echivalentă” este aplicabil numai în scenariul
anterior. Şi, în orice caz, trebuie să fie aplicat cu precauţie de la caz la caz. În ceea ce priveşte aplicarea sancţiunilor economice
de către statele care nu sunt membre ale UE, Curtea tinde să interpreteze rezoluţiile Consiliului de Securitate într-o manieră
compatibilă cu obligaţiile care decurg din CEDO. În general, abordarea Curţii este orientată spre o armonizare sistemică, mai
degrabă decât spre un conflict normativ.
Subiect: Curtea Europeană a Drepturilor Omului; Consiliul de Securitate; sancţiune economică; armonizare sistemică.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW
28. DUXBURY, NEIL – Judicial Disapproval as a Constitutional Technique = Dezaprobarea judiciară ca
tehnică constituţională. În: International Journal of Constitutional Law – nr. 3, 2017, p. 649-670.
În acest articol, autorul examinează dezaprobarea judiciară ca o formă de revizuire fără caracter obligatoriu a constituţionalităţii
legislaţiei. Dezaprobarea judiciară este un exemplu reprezentativ pentru „declaraţia de incompatibilitate” – un concept despre
care se crede că a apărut prima dată în Marea Britanie în anii 1990. Autorul demonstrează că, de fapt, conceptul are o istorie
considerabil mai lungă. În anii 1940, conceptul a fost anticipat şi susţinut în Marea Britanie de David Maxwell Fyfe – care a
avut o contribuţie semnificativă la elaborarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, şi de către Hersch Lauterpacht în
lucrarea sa privind încorporarea unei legi internaţionale a drepturilor în sistemele juridice naţionale. De asemenea, gânditorii
constituţionali americani din perioada revoluţionară au analizat şi au dat crezare unor variante ale conceptului. După ce
examinează istoria dezaprobării judiciare ca tehnică constituţională, autorul oferă câteva observaţii cu privire la diferenţele
dintre dezaprobarea judiciară şi revizuirea judiciară în stilul lui Marbury [Marbury v. Madison (1803)]. Articolul se încheie
cu o scurtă explicaţie cu privire la motivul pentru care este probabil să persiste dezaprobarea judiciară ca formă de revizuire
a drepturilor în Regatul Unit, oricare ar fi soarta Legii drepturilor omului din 1998.
Subiect: dezaprobare judiciară; revizuire judiciară; declaraţie de incompatibilitate.

29. PETERS, ANNE – The Refinement of International Law: from Fragmentation to Regime Interaction
and Politicization = Perfecţionarea dreptului internaţional: de la fragmentare la interacţiune de regim şi
politizare. În: International Journal of Constitutional Law – nr. 3, 2017, p. 671-704.
Articolul se concentrează pe contribuţia pozitivă a noilor tehnici pe care instanţele, tribunalele şi alţi actori le-au dezvoltat
pentru a coordona diferitele sub-domenii ale dreptului internaţional. Dacă acestea sunt însoţite de o politizare adecvată a
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dreptului internaţional şi a guvernării, sunt capabile să consolideze atât eficacitatea, cât şi legitimitatea dreptului internaţional.
În mod ironic, „armonizarea” şi „integrarea” în cadrul dreptului internaţional ar putea fi, de asemenea, conceptualizate ca o
formă de constituţionalizare procedurală.
Subiect: drept internaţional, fragmentare, politizare.

EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW REVIEW
30. BARTOLE, SERGIO – Comparative Constitutional Law – an Indispensable Tool for the Creation of
Transnational Law = Dreptul constituţional comparat – un instrument indispensabil pentru crearea unui drept
internaţional. În: European Constitutional Law Review – nr. 4, 2017, p. 601-610.
O atenţie sporită este acordată studiului dreptului constituţional comparat, datorită dezvoltării dreptului constituţional
internaţional, precum şi importanţei valorii juridice a identităţilor constituţionale naţionale. De altfel, monitorizarea
internaţională a sistemelor constituţionale naţionale reflectă şi, în acelaşi timp, contribuie la evoluţia discuţiei culturale şi
politice despre acest subiect. Autorul oferă o comparaţie analitică între opiniile lui A. von Bogdandy şi M. Tushnet în ceea ce
priveşte importanţa studiului dreptului constituţional comparat.
Subiect: drept constituţional internaţional.

31. DACIAN, DRAGOŞ; NEAMŢU, BOGDANA – Freedom of Information in the EU in the Midst of
Legal Rules, Jurisprudence and Ombudsprudence: the European Ombudsman as Developer of Norms
of Good Administration = Accesul liber la informaţii în Uniunea Europeană în contextul normelor juridice,
jurisprudenţei şi deciziilor instituţiei Ombudsmanul European: Ombudsmanul European ca dezvoltător de
norme de bună administrare. În: European Constitutional Law Review – nr. 4, 2017, p. 641-672.
În Uniunea Europeană, accesul liber la informaţii este reglementat prin Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 privind accesul
public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei. În acest articol, autorii analizează rolul
Ombudsmanului European în domeniul accesului liber la documente, punând accent pe normele şi principiile de bună
administrare care stau la baza deciziilor instituţiei Ombudsmanul European în acest domeniu. Astfel, metoda de cercetare
folosită a fost analiza de conţinut a peste 600 de decizii şi 18 investigaţii proprii ale instituţiei pentru perioada 2010-2017.
Subiect: Ombudsmanul European; Regulamentul nr. 1049/2001; Codul European al Bunei Conduite Administrative; acces liber la
informaţii.

32. SCHIEK, DAGMAR – Towards More Resilience for a Social EU – the Constitutionally Conditioned
Internal Market = Către o mai mare rezistenţă pentru o Uniune Europeană socială – piaţa internă condiţionată
constituţional. În: European Constitutional Law Review – nr. 4, 2017, p. 611-640.
Acest articol face parte dintr-un proiect academic juridic-constituţional mai amplu, care vizează modalităţi de eliminare a
decalajului dintre angajamentele normative ale Uniunii Europene cu privire la justiţia socioeconomică şi mecanismele
proiectului de integrare. Articolul se concentrează pe schimbările necesare în jurisprudenţa CJUE în cazul în care Uniunea
Europeană reuşeşte să realizeze o dimensiune de „Europă socială” la nivelul Uniunii Europene, ca element intrinsec al pieţei
sale interne. Autorul susţine că după Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, piaţa internă a Uniunii Europene
este condiţionată constituţional atât de drepturile sociale, cât şi de drepturile economice garantate în Cartă. Conceptul de
condiţionare constituţională este apoi aplicat pentru a elabora un răspuns la dilemele de legitimitate apărute în cauze precum
Laval, Viking şi AGET Iraklis.
Subiect: Uniunea Europeană; Uniunea Europeană socială; Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
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