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OFFENSE PROVIDED BY ARTICLE 6 OF LAW 

NO. 241/2005 FOR PREVENTING AND 

COMBATING OF THE  TAX EVASION FACTS 
 

Ion Alin BÂC  

Assistant Lecturer Ph.D. Student 

"Drăgan" European University 

Faculty of Law 

 Lugoj, Romania 

 

 
ABSTRACT: In this article, the authors intended to analyze the offence 

provided by art. 6 of Law no. 241/2005, in the light of examining the legal 

text, of own interpretation concerning its application and of the propositions 

of lege ferenda for the legal text, also reported to the doctrine in matter. 

In the second part of the article, the special normative documents are 

analyzed, which regulate the same phenomena of “stoppage-at source”, in 

order to settle the correct legal classification of the offence in the situation of 

a multiple qualification between the general norm and special norm. 

KEYWORDS: evasion, criminal, penalty, intention, doctrine, legislation. 

 

1. CADRU LEGISLATIV ŞI CONSIDERAŢII 

CONCEPTUALE INTRODUCTIVE 

Fenomenul evaziunii fiscale este unul de maximă 

actualitate, datorită proliferării lui în actualul context economic, 

luând forma a diferite infracţiuni, care ocupă un loc de frunte în 

rândul infracţiunilor economice. Ne-am propus ca, în cele ce 

urmează, să analizăm una dintre infracţiunile aflate în legătură 

cu evaziunea fiscală, şi anume infracţiunea prevăzută de art. 6 

din Legea nr. 241/2005, fără a ne ocupa de probleme precum 

geneza, cauzele, modalităţile ori metodele de evaziune fiscală, 

astfel că vom examina infracţiunea menţionată din punctul de 

vedere al problemelor de drept penal. 

În prezent, în România, Legea nr. 241/2005 pentru 

prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, reglementează 

măsurile de prevenire şi combatere a infracţiunilor de evaziune 

fiscală şi a unor infracţiuni aflate în legătură cu infracţiunile de 

evaziune fiscală. 
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Dacă doctrina de specialitate cuprinde diverse definiţii, 

mai mult sau mai puţin ample ale fenomenului menţionat, Legea 

241/2005 nu ne dă o definiţie a evaziunii fiscale per se, spre 

deosebire de reglementarea anterioară, respectiv Legea nr. 

87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale care statua în 

cuprinsul art. 1: „Evaziunea fiscală este sustragerea prin orice 

mijloace de la impunerea sau de la plata impozitelor, taxelor, 

contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului de stat, 

bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi 

bugetelor fondurilor speciale de către persoanele fizice şi 

persoanele juridice române sau străine, denumite în cuprinsul 

legii contribuabili”. De asemenea, tot în contextul multiplicării 

faptelor de evaziune fiscală, dacă în reglementarea anterioară, 

legiuitorul împărţea faptele in două categorii, contravenţii şi 

infracţiuni, Legea nr. 241/2005 restrânge faptele de evaziune 

fiscală la categoria infracţiunilor, dând o notă mai severă 

faptelor de această natură prin instituirea unor măsuri punitive 

mult majorate, în scopul limitării fenomenului evaziunii fiscale 

şi al reeducării sociale a contribuabililor persoane fizice şi 

juridice, prin pedepsirea celor condamnaţi definitiv sub aspectul 

săvârşirii infracţiunilor prevăzute de această lege . 

Necesitatea definirii şi a înţelegerii atât a terminologiei 

folosite de legiuitor, cât şi priceperea la nivel conceptual a 

acestei probleme este esenţială, cu atât mai mult în contextul 

tragerii la răspundere penală a unei persoane sub aspectul 

săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală ori a unei 

infracţiuni conexe infracţiunilor de evaziune fiscală. Aşadar, 

înainte de a intra în miezul textului de lege analizat, încercând să 

surprindem intenţia legiuitorului în formularea textului normativ 

şi uzând de tehnica literală sau gramaticală,  fără a intra în prea 

multe detalii, în ceea ce încercăm să analizăm, ne este suficientă 

definirea termenilor de evaziune şi de sustragere, spre a putea 

remarca dependenţa şi subordonarea sustragerii în raport de 

noţiunea de evaziune.  

O definiţie aparte a conceptului de evaziune fiscală, 

prin care se învinuieşte în egală măsură şi legiuitorul şi 

contribuabilul, îi aparţine profesorului universitar Dan Drosu 

Şaguna: ,,Evaziunea fiscală este rezultanta logică a defectelor şi 

inadvertenţelor unei legislaţii imperfecte, a metodelor  
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defectuoase de aplicare, precum şi a unei neprevederi şi 

nepriceperii legiuitorului a cărui fiscalitate excesivă este tot 

atât de vinovată ca şi cei pe care îi provoacă prin aceasta la 

evaziune”. 

În orice caz, putem considera că, indiferent de 

reglementare, sau de lipsa unei definiri legale exprese din partea 

legiuitorului, fenomenul evaziunii fiscale reprezintă, în linii 

mari, acţiunea sau inacţiunea contribuabilului, persoană fizică 

sau juridică, de a se sustrage prin orice mijloace, cu rea credinţă, 

de la obligaţiile fiscale. Putem chiar, concretizând termenii mai 

sus definiţi, să conchidem că faptele de evaziune fiscală 

presupun în marea lor majoritate obţinerea unui folos de către 

contribuabil, în dauna titularului colectării obligaţiilor fiscale, 

conceptele de fraudă sau de abuz de drept nefiind nici ele străine 

materiei evaziunii fiscale. Nu mai insistăm asupra evidenţei 

termenului de„a-şi însuşi”, legat indisolubil de noțiunea de 

evaziune, fiindcă ar fi redundant. În continuare, ne vom canaliza 

atenţia asupra textului art. 6 din Legea 241/2005. 

În forma sa iniţială, la publicarea Legii nr. 241/2005, 

infracţiunea prevăzută de art. 6, avea următorul conţinut:  

„Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un 

an la 3 ani sau cu amenda reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, 

în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând 

impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă”. Cuprinsul art. 

citat supra nu a fost modificat de la intrarea sa în vigoare până 

în anul 2013, când Legea nr. 50/2013 privind modificarea Legii 

nr. 241/2005 a modificat art. 6 din Legea nr. 241/2005, acesta 

având în prezent următorul conţinut: „Constituie infracţiune şi 

se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani reţinerea şi 

nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a 

sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la 

sursă”.  

Modificarea menţionată a vizat, aşadar, strict majorarea 

pedepsei ca mijloc sancţionator şi de realizare prin constrângere 

a ordinii de drept penal, în sensul majorării maximului special al 

pedepsei de la 3 la 6 ani, pe de-o parte, iar pe de altă parte, în 

sensul eliminării posibilităţii instanţei de judecată de a aplica 

sancţiunea amenzii penale inculpatului condamnat sub aspectul 

săvârşirii acestei infracţiuni.  
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Nu putem să trecem cu vederea agravarea progresivă a 

naturii faptei examinate şi implicit a sancţiunii prevăzute de 

lege, în timp, pornind desigur de la reglementarea iniţială a Legii 

nr. 87/1994 (anterior acestui act normativ, legislaţia românească 

nu a beneficiat de o reglementare expresă a prevenirii şi 

combaterii faptelor de evaziune fiscală), care legifera în 

cuprinsul art. 13 lit. e) contravenţia reprezentată de „nereţinerea 

sau nevărsarea, potrivit legii, la termenele legale, de către 

contribuabilii cărora le revin asemenea obligaţii, a impozitelor, 

taxelor şi a contribuţiilor care se realizează prin stopaj la 

sursă”. Sancţiunea contravenţională prevăzută pentru săvârşirea 

acestei fapte era „amenda de la 500.000 lei la 30.000.000 lei, 

pentru persoanele fizice, şi amenda de la 5.000.000 lei la 

100.000.000 lei, pentru persoanele juridice”. Până la intrarea în 

vigoare a Legii nr. 241/2005, „constituia infracţiune şi se 

pedepsea conform legii penale  cu închisoarea de la 6 luni la 2 

ani, sau cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei, 

fapta de reţinere şi nevărsare în termenul legal de către 

plătitorii obligaţiilor fiscale a sumelor reprezentând impozite 

sau contribuţii cu reţinere la sursă”, potrivit art. 188 alin. 2 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind C.Pr.Fisc.. 

Aşa cum am menţionat anterior, infracţiunea analizată, 

generic denumită „stopaj la sursă” este o infracţiune conexă 

infracţiunilor de evaziune fiscală, alături de faptele reglementate 

în cuprinsul art. 3, art. 4, art. 5, art. 7 şi art 8 din Legea nr. 

241/2005. Fără a ne abate prea mult de la studiul întreprins, 

menţionăm aici că, dacă în cuprinsul art. 9 alin. 1 lit a-g din 

Legea nr. 241/2005 legiuitorul reglementează expres 

infracţiunile de evaziune fiscală propriu-zise, cu situaţiile 

agravante prevăzute la alin. 2 şi 3 ale aceluiaşi art., în doctrină 

au existat şi opinii critice raportate la această clasificare. În acest 

sens, s-a exprimat punctul de vedere potrivit căruia infracţiunea 

de evaziune fiscală reprezintă în materialitatea ei o infracţiune 

de prejudiciu, dar şi de pericol, iar principala deosebire care ar fi 

trebuit să apară între cele două categorii de infracţiuni prevăzute 

de lege era necesar să se refere la prejudiciu, în sensul că, 

infracţiunile de evaziune fiscală creează un prejudiciu imediat, 

cert, uşor de estimat. Infracţiunile reglementate în cuprinsul art. 

6 şi art. 8 din lege, într-adevăr, se circumscriu noţiunii de 
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infracţiune de prejudiciu, astfel că, într-o reglementare viitoare, 

se poate avea în vedere şi scoaterea lor din sfera infracţiunilor 

aflate în legătură cu cele de evaziune fiscală, şi includerea lor 

alături de infracţiunile de evaziune fiscală. 

 

 2. REFLECŢII JURIDICE PRIVIND CONDIŢIILE 

PREEXISTENTE ALE INFRACŢIUNII. ANALIZA 

CONŢINUTULUI CONSTITUTIV AL INFRACŢIUNII. 

FORME, MODALITĂŢI, SANCŢIUNI. 

Dacă anterior am redat conţinutul textului infracţiunii 

analizate, precum şi aplicarea legii penale în timp, prin prisma 

succesiunii cronologice a dispoziţiilor penale care au sancţionat 

reţinerea şi nevărsarea, respectiv nereţinerea sau nevărsarea 

obligaţiilor fiscale cu reţinere la sursă din partea 

contribuabililor, în continuare, vom cerceta amănunţit fiecare 

dintre elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 6 

din Legea nr. 241/2005. 

Analizând înainte condiţiile preexistente ale infracţiunii 

prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005, obiectul juridic 

generic al infracţiunii studiate este reprezentat, ca şi în cazul 

tuturor celorlalte infracţiuni prevăzute de Legea nr. 241/2005, 

de relaţiile sociale privitoare la îndeplinirea obligaţiilor fiscale 

ale contribuabililor. Obiectul juridic special este constituit din 

relaţiile  sociale proteguite privind bugetul public consolidat, 

prin prisma obligaţiei reţinerii şi vărsării în termen de 30 de zile 

de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii 

cu reţinere la sursă, relaţii sociale a căror naştere, existenţă şi 

normală desfăşurare este condiţionată de incriminarea faptelor 

prevăzute în textul de lege. Infracţiunea prevăzută de art. 6 din 

Legea nr. 241/2005 nu are obiect material. 

În ceea ce priveşte subiectul activ nemijlocit al 

infracţiunii, aceste este calificat, fiind reprezentat de 

contribuabil – noţiune definită în cuprinsul art. 2 lit. b) din 

Legea 241/2005, putând fi orice persoană fizică ori juridică sau 

sau orice altă entitate fără personalitate juridică care datorează 

impozite, taxe, contribuţii şi alte sume bugetului general 

consolidat. De principiu, în cazul persoanelor juridice, 

răspunderea pentru fapta de reţinere şi nevărsare a sumelor 

reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă revine 
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administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane 

care ar avea obligaţia gestionării unităţii respective. Cu toate 

acestea, administratorul poate delega o altă persoană să se ocupe 

de aceste activităţi, caz în care persoana desemnată astfel va fi 

trasă la răspundere pentru comiterea infracţiunii prevăzute de 

art. 6 din Legea nr. 241/2005. În orice caz, achiesăm şi opiniei 

potrivit căreia poate fi subiect activ al acestei infracţiuni orice 

persoană care realizează acţiunea descrisă în norma de 

incriminare, chiar dacă nu a fost însărcinată în mod legal cu 

astfel de atribuţii. Participaţia penală este posibilă sub toate 

formele. 

De esenţă este împrejurarea că persoana fizică, chiar 

asociat unic şi administrator al unei societăţi comerciale nu se 

poate confunda cu persoana juridică, fiind vorba despre două 

entităţi juridice distincte. Astfel, opinăm în sensul în care, dacă o 

societate comercială a reţinut şi nu a vărsat, în termen de 30 de 

zile de la scadenţă, sume cu titlu de impozite ori contribuții cu 

reţinere la sursă, ea poate răspunde penal pentru infracţiunea 

prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005, împreună cu 

persoana fizică (sau persoanele, după caz), administrator al 

societăţii. O problemă juridică interesantă se pune în 

conjunctura în care persoana juridică trasă la răspundere penală 

se află în insolvenţă. 

 Subiectul pasiv al infracţiunii este reprezentat de 

instituţiile statului care au rolul colectării sumelor de bani la 

bugetul general consolidat. Subiectul pasiv subsidiar poate fi şi 

persoana fizică sau persoanele care ar putea suferi un prejudiciu 

ca urmare a nevirării sumelor prevăzute în textul de lege. 

Analizând textul analizat, pentru a putea stabili 

conţinutul constitutiv al infracţiunii, deducem mai întâi că 

elementul material al laturii obiective a infracţiunii prevăzute de 

art. 6 din Legea 241/2005 constă în întreprinderea a două fapte 

cumulativ, iar nu alternativ, din partea subiectului activ al 

infracţiunii: reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 

de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau 

contribuţii cu reţinere la sursă – o acţiune şi o inacţiune, 

infracţiunea fiind una de rezultat, sau de daună. În altă ordine de 

idei, legiuitorul a avut în vedere ca subiectul activ al acestei 

infracţiuni să reţină sumele timp de cel puţin 30 de zile de la 
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data la care trebuia să le vireze şi doar ca o repercusiune a 

acestei prime acţiuni să nu vireze sumele reprezentând impozite 

sau contribuţii cu reţinere la sursă la bugetul de stat, la expirarea 

acestei perioade, când se şi consumă infracţiunea. Dat fiind 

faptul că infracţiunea nu se poate săvârşi din culpă, precum şi 

având în vedere interdependenţa noţiunii de sustragere în raport 

de cea de evaziune, socotim că sumele de bani ce trebuiesc 

vărsate sunt reţinute pentru folosul propriu al subiectului activ al 

infracţiunii. 

Câmpul obligaţiilor contribuabilului de plată a 

impozitelor sau taxelor cu reţinere la sursă îl regăsim 

reglementat în mai multe acte normative, cum ar fi, bunăoară:  

Legea nr. 571/2003 privind C. Fisc. (Art. 36 alin. 1 – declararea, 

reţinerea şi plata impozitului pe dividende, Art. 52 alin. 1 – 

reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate 

pentru unele venituri din activităţi independente, Art. 55, art. 57 

alin. 1, art. 60 – reţinerea la sursă a impozitului din salarii, Art. 

62 alin. 2 ind. 4 – stabilirea venitului net anual din cedarea 

folosinţei bunurilor, impozitul pe veniturile din arendă, Art. 67 – 

reţinerea impozitului din veniturile din investiţii, Art. 70 – 

reţinerea impozitului din veniturile din pensii, Art 77 alin. 1, 

alin. 2 – reţinerea impozitului aferent veniturilor din premii şi 

din jocuri de noroc, Art. 77 ind. 1 alin. 6 – reţinerea de către 

notarul public a impozitului aferent transferului dreptului de 

proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, Art. 116 – 

reţinerea impozitului din veniturile impozabile obţinute în 

România de nerezidenţi, Art. 296 ind. 18 – calculul, reţinerea şi 

virarea contribuţiilor sociale). 

O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu (art. 9 

alin. 1 lit. a)- „Veniturile Fondului pentru mediu se constituie 

din: o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea 

deşeurilor feroase şi neferoase de către deţinătorii de astfel de 

deşeuri, persoane fizice sau juridice. Sumele se reţin prin stopaj 

la sursă de către operatorii economici colectori şi/sau 

valorificatori(...)”). 
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 Marginal, amintim şi de următoarele dispoziţii din alte 

acte normative speciale, prin care este reglementat şi sancţionat, 

penal sau contravenţional, stopajul la sursă: 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

şi anume art. 303: Fapta persoanei care dispune utilizarea în 

alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuţiei reţinute de la 

asiguraţi constituie infracţiunea de deturnare de fonduri şi se 

pedepseşte conform prevederilor din Codul penal. Infracţiunea 

se poate săvârşi deci în două modalităţi alternative, prin 

utilizarea contribuţiei reţinute de la asiguraţi în alte scopuri, sau 

prin nevirarea la fond a contribuţiei reţinute (fără ca textul de 

lege să impună o anumită perioadă de timp, spre deosebire de 

art. 6 din Legea nr. 241/2005). Încadrarea juridică a faptei în 

prima modalitate alternativă nu pune dificultăţi – dacă se 

utilizează în alte scopuri sumele de bani reprezentate de 

contribuţiile reţinute fapta va constitui infracţiunea prevăzută în 

textul citat supra fără a mai fi necesar a se analiza condiţiile 

impuse de art. 6 din Legea nr. 241/2005. În cazul celei de-a 

doua modalităţi în schimb, considerăm că încadrarea juridică 

depinde pe de-o parte de termenul scurs de la scadenţa obligaţiei 

de virare – înainte de împlinirea termenului fapta de stopaj la 

sursă putând constitui infracţiunea prevăzută de art. 303 teza a 

II-a din Legea nr. 95/2006 şi pedepsită conform Codului Penal, 

iar după împlinirea acestui termen, fiind cea prevăzută de art. 6 

din Legea nr. 241/2005, pe de altă parte trebuind a fi analizată 

fapta şi prin prisma acţiunii sau inacţiunii făptuitorului, din 

exprimarea textului art. 303 din Legea nr. 95/2006 rezultând 

clar că intenţia legiuitorului a fost aceea de a sancţiona fapta 

persoanei care dispune, spre deosebire însă, art. 6 din Legea nr. 

241/2005, impunând condiţia inacţiunii reprezentată de 

nevărsarea de către subiectul activ a sumelor reprezentând 

impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă. Nu în ultimul rând, 

în cazul infracţiunii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005, 

textul de lege constrânge ca intenţia făptuitorului să fie directă, 

iar textul art. 303 din Legea nr. 95/2006 nu prevede expres 

forma de vinovăţie a făptuitorului, putând consta atât în intenţie, 

cât şi în culpă. 

 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, respectiv art. 144: „Constituie contravenţii următoarele 
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fapte: (...) p) fapta persoanei de a nu vira, pentru o perioada de 

3 luni consecutiv, la bugetul asigurărilor sociale de stat 

contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asigurat”. Dat 

fiind acest concurs de legi, în ceea ce priveşte aplicarea acestora, 

socotim că Legea nr. 263/2010 reprezintă legea specială în 

raport de Legea nr. 241/2005, drept pentru care aceasta se va 

aplica cu prioritate, în sensul că până la împlinirea intervalului 

de 3 luni, fapta de nevirare a contribuţiei de asigurări sociale 

reţinută de la asigurat va fi încadrată în textul Legii nr. 

261/2010,  iar după depăşirea acestui termen ne vom afla în 

prezenţa infracţiunii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005. 

Urmarea imediată, socialmente periculoasă infracţiunii 

prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005 constă în prejudiciul 

adus statului şi reprezentat de sumele reţinute şi nevărsate, la 

care se adaugă dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări de 

întârziere, conform dispoziţiilor art. 119-124 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 92/2003 privind C.Pr.Fisc.. În vederea întregirii 

laturii obiective a infracţiunii, legătura de cauzalitate între fapta 

comisă – de reţinere şi nevărsare a sumelor reprezentând 

impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă în cel mult 30 de zile 

de la scadenţă -  şi urmarea acesteia – reprezentată de 

producerea prejudiciului adus  - există prin însăşi săvârşirea 

faptei, ea netrebuind a fi dovedită. 

În ceea ce priveşte latura subiectivă a infracţiunii, 

expresia de vinovăţie nu se poate înfăţişa decât sub forma 

prevăzută de art. 19 alin. 1 pct. 1 lit.a C.pen. Această infracţiune 

nu se poate realiza, aşadar, decât dacă fapta este săvârşită cu 

intenţie directă , forma de vinovăţie fiind prevăzută strict în 

norma de incriminare ca fiind intenţia, făptuitorul prevăzând 

rezultatul faptei comise, urmărind producerea rezultatului prin 

săvârşirea acelei faptei. Scopul, în acest sens, nu trebuie eludat, 

el fiind precis şi uşor de determinat, respectiv însuşirea sumelor 

de bani care trebuiau reţinute la sursă, şi ulterior vărsate la 

bugetul de stat.  

În orice alt context decât cel în care toate aceste 

elemente constitutive ar fi îndeplinite în mod cumulativ, nu ne 

putem afla în prezenţa infracţiunii prevăzute şi sancţionate de 

art. 6 din Legea nr. 241/2005. Bunăoară, dacă se dovedeşte 

culpa în săvârşirea infracţiunii, socotim că fapta nu poate atrage 
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răspunderea penală a făptuitorului, câtă vreme norma de 

incriminare condiţionează săvârşirea infracţiunii numai cu 

intenţie, la fel cum, dacă de pildă, sumele reprezentând impozite 

sau contribuţii cu reţinere la sursă nu sunt reţinute şi deci 

implicit nici vărsate în termen de 30 de zile de la scadenţă, nu se 

poate atrage răspunderea penală, ci doar cea contravenţională, 

după cum vom arăta în cele ce urmează. 

Din punctul de vedere al modalităţilor de săvârşire a 

infracţiunii, apreciem că tentativa la această infracţiune nu este 

posibilă, dat fiind faptul că elementul material al infracţiunii 

cuprinde şi o inacţiune, ori tentativa la o infracţiune omisivă nu 

poate exista. Momentul consumării infracţiunii este momentul la 

care expiră termenul de 30 de zile de la scadenţa obligaţiei de 

plată a contribuabilului. 

Din punctul de vedere al sancţiunii aplicabile, aşa cum 

am mai arătat, infracţiunea prevăzută de art. 6 din Legea nr. 

241/2005 se pedepseşte  cu închisoarea de la un  an la 6 ani. 

Presupunând că după expirarea celor 30 de zile de la 

scadenţă contribuabilul ar achita totuşi în integralitate sumele 

reprezentând impozite ori contribuţii reţinute la sursă, chiar 

înainte de demararea oricărui demers din partea autorităţilor, 

opinăm în sensul că nu s-ar înlătura răspunderea penală a 

contribuabilului în cauză, acesta neputând invoca nici 

dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005  privind cauzele de 

nepedepsire şi de reducere a pedepselor. Cu toate acestea, având 

în vedere modificările aduse potrivit dispoziţiilor art. 79 pct. 1 şi 

art. 104 ale Legii nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a 

Legii nr. 135/2010 privind C.pr.pen. şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 

procesual penale, titlul capitolului 3 din Legea nr. 241/2005 

urmând a fi înlocuit cu sintagma „Cauze de reducere a 

pedepselor, interdicţii şi decăderi”, iar art. 10 alin. 1 din Legea 

nr. 241/2005 urmând a avea următorul cuprins: „În cazul 

săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 8 

şi 9, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la 

primul termen de judecată, inculpatul acoperă integral 

pretenţiile părţii civile, limitele prevăzute de lege pentru fapta 

săvârşită se reduc la jumătate”, suntem contrariaţi de intenţia 

legiuitorului, pe care nu o putem decela în totalitate, pe de-o 
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parte înţelegând că scopul a fost să se atribuie caracterul de 

infracţiune de evaziune fiscală şi faptei prevăzute la art. 8 din 

lege iar nu şi infracţiunii prevăzute de art. 6, pe de altă parte, 

fiind evident că se oferă facilitatea reducerii pedepselor întocmai 

celor care săvârşesc faptele cele mai grave prevăzute de Legea 

nr. 241/2005, fiind excluse toate celelalte infracţiuni prevăzute 

de lege, inclusiv cea aici analizată, cu menţiunea că, într-adevăr, 

s-a înlăturat posibilitatea aplicării din partea instanţei a pedepsei 

cu amenda penală în funcţie de cuantumul prejudiciului cauzat şi 

recuperat, ori a aplicării unei sancţiuni administrative care să se 

înregistreze în cazierul judiciar. 

 
3. FAPTA DE NEREŢINERE (ŞI NEVĂRSARE) ŞI FAPTA 

DE REŢINERE ŞI NEVĂRSARE DE CĂTRE 

PLĂTITORII OBLIGAŢIILOR FISCALE A SUMELOR 

REPREZENTÂND IMPOZITE ŞI CONTRIBUŢII CU 

REŢINERE LA SURSĂ, CA ŞI CONTRAVENŢII. 

Dispoziţiile art. 219 alin. 1 lit. o) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 92/2003 privind C.Pr.Fisc., în vigoare, prevăd 

următoarele: „Constituie contravenţii următoarele fapte: (...) o) 

nereţinerea, potrivit legii, de către plătitorii obligaţiilor fiscale, 

a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la 

sursă”.  Este limpede că legiuitorul a avut în vedere nereţinerea 

şi nevirarea, şi nu doar nereţinerea, fiindcă nu s-ar fi putut face 

virarea la bugetul de stat a impozitelor şi contribuţiilor cu 

reţinere la sursă, decât în contextul reţinerii acestor sume de 

către contribuabil.  

În continuare, Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 

privind C.Pr.Fisc., la art. 219 alin. 1 lit. p), prevede: „Constituie 

contravenţii următoarele fapte: (...) p) reţinerea şi nevărsarea în 

totalitate, de către plătitorii obligaţiilor fiscale, a sumelor 

reprezentând  impozite şi contribuţii  cu reţinere la sursă, dacă 

nu sunt săvârşite  în altfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie 

considerate infracţiuni”. Prin urmare, chiar prin reţinere şi 

nevărsare a contribuţiilor cu reţinere la sursă, fapta 

contribuabilului poate fi de natură contravenţională, iar 

coroborând cele două texte, cel citat supra şi conţinutul art. 6 

din Legea nr. 241/2005, putem spune că cele două reglementări 

se suprapun, diferenţa între contravenţia şi infracţiunea care 
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îmbracă aceeaşi acţiune fiind extraordinar de fină, necesitând a 

fi elucidată într-un mod deosebit de minuţios, prin prisma şi a 

consecinţelor sancţiunilor aferente celor două încadrări juridice. 

Astfel, deşi şi în acest scenariu materializat chiar de legiuitor, 

bugetul de stat este prejudiciat, totuşi această consecinţă nu 

conduce la atragerea răspunderii penale, ci doar la atragerea 

răspunderii contravenţionale.  

Este adevărat că faptele prevăzute de art. 219 alin. 1 lit. 

o) şi lit. p) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 sunt  ilicite, 

ceea ce însă nu implică întrunirea elementelor constitutive ale 

infracţiunii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005, astfel că, 

dacă ar trebui să încadrăm din punct de vedere juridic fapta de 

nereţinere şi nevirare, din partea contribuabilului îndatorat cu 

reţinerea şi vărsarea impozitelor sau contribuţiilor cu reţinere la 

sursă, a acestor sume, opinăm în sensul în care o corectă 

încadrare juridică ar fi în textul art. 219 alin. 1 lit. o) citat supra, 

şi nicidecum în cuprinsul art. 6 din Legea nr. 241/2005. Aici, nu 

insistăm asupra regulilor fundamentale de interpretare logică, 

fiind evidentă natura imperativă a conjuncţiei „şi”, precum şi 

diferenţa între reţinere şi nereţinere (adevăr şi negaţie). Doctrina 

de asemenea, opinează fără echivoc că dacă reţii şi nu plăteşti, 

comiţi o infracţiune; în schimb, dacă nu reţii, şi evident nu 

plăteşti, comiţi o contravenţie. Aflându-ne în acest registru, 

facem apel la jurisprudenţă, şi anume la Decizia penală nr. 

225/23 aprilie 2008 a Curţii de Apel Sibiu. 

În ceea ce priveşte încadrarea juridică a faptei de 

reţinere şi nevirare, din partea contribuabilului îndatorat cu 

reţinerea şi vărsarea impozitelor sau contribuţiilor cu reţinere la 

sursă, a acestor sume, diferenţierea infracţiunii prevăzute de art. 

6 din Legea nr. 241/2005 de contravenţia prevăzută de art. 219 

alin. 1 lit. p) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, (în vederea 

stabilirii dacă fapta s-a săvârşit în astfel de condiţii încât să 

constituie infracţiune) se poate face avându-se în vedere 

următoarele:  

1. stabilirea cuantumului sumei reţinute şi nevirate din partea 

contribuabilului, având în vedere că pentru a fi contravenţie, 

textul de lege enunţat impune condiţia ca sumele reprezentând  

impozite şi contribuţii  cu reţinere la sursă să fi fost reţinute şi 

nevărsate în totalitate (din punctul de vedere al interpretării 
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textului, putem deduce trei ipoteze de săvârşire a contravenţiei: 

a) contribuabilul nu a reţinut sumele în totalitate şi a vărsat 

sumele în parte, în cuantumul reţinut; b) contribuabilul a reţinut 

sumele în totalitate dar le-a vărsat doar în parte; c) 

contribuabilul a reţinut sumele în totalitate şi nu le-a vărsat 

deloc), iar pentru a fi infracţiune, legea impune condiţia reţinerii 

şi nevărsării, cu intenţie, a sumelor reprezentând impozite sau 

contribuţii cu reţinere la sursă, fără ca aici textul să mai lase loc 

interpretării, câtă vreme se subînţelege că sumele trebuiau 

reţinute în totalitate şi nevărsate tot în totalitate, deci cumulativ, 

nevărsarea fiind subsecventă reţinerii şi interdependentă de 

aceasta în ceea ce priveşte totalitatea sau cuantumul sumei ce 

trebuia vărsată; 

2. după cum se deduce din formularea celor două texte de lege, 

este necesară o incursiune pe tărâmul laturii subiective, pentru a 

fi infracţiune condiţia fiind ca fapta să se săvârşească cu intenţie, 

în vreme ce contravenţia se poate săvârşi atât cu intenţie, cât şi 

din culpă; în acest sens, ar fi esenţial de stabilit scopul urmărit  

de făptuitor, precum trebuie avute în vedere şi restul criteriilor 

de diferenţiere a celor două fapte (de pildă, reţinerea fără virarea 

ulterioară a sumelor în cauză, peste termenul de 30 de zile de la 

scadenţă fiind o abatere contravenţională, dacă fapta nu este 

săvârşită cu intenţie); 

3. nu în ultimul rând, trebuie avut în vedere şi numărul de zile 

scurs de la scadenţă, dacă sunt îndeplinite celelalte condiţii şi 

numărul de zile este mai mare de 30, fiind vorba de infracţiunea 

prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005, iar în caz contrar, 

reţinerea fără virarea ulterioară a sumelor în cauză în interiorul 

termenului de 30 de zile de la scadenţă constituind abaterea 

contravenţională prevăzută de art. 219 alin. 1 lit. p) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003. 

 
4. CONCLUZII 

Putem concluziona, aşadar, că infracţiunea prevăzută de 

art. 6 din Legea nr. 241/2005 este o infracţiune pe cât de clar 

exprimată, din punct de vedere textual şi al modalităţii 

normative, pe atât de exigentă prin prisma aplicării ei în concret, 

în sensul atragerii răspunderii penale. Se pot ridica însă, aşa cum 

am arătat, mai multe probleme din punctul de vedere al aplicării 
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şi interpretării textelor de lege analizate, prin care se 

incriminează stopajul la sursă, întrebări care nu-şi găsesc 

întotdeauna răspunsul şi chiar se extind odată cu lărgirea sferei 

de acţiune de către contribuabilii care fabrică, odată cu evoluţia 

economică şi tehnologică, noi modalităţi de eludare a legii 

penale, cu atât mai mult cu cât legislaţia este ambiguă şi 

jurisprudenţa contradictorie. 

Trebuie însă reţinut că, în imposibilitatea stabilirii cu 

certitudine a împrejurărilor de natură să lămurească textul de 

lege ce urmează a se aplica, operează principiul sarcinii probei, 

principiu statuat încă de pe vreme dreptului roman – în dubio ro 

reo sau ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat şi 

prezumţia de nevinovăţie, reglementată expres în dreptul român 

şi internaţional, în cuprinsul art. 5 ind. 2 din C.pr.pen., a art. 23 

alin. 11 din Constituţia României, a art. 9 din Declaraţia 

Drepturilor Omului şi Cetăţeanului, a art. 11 din Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului, şi a art. 14 pct. 2 din Pactul 

Internaţional al Drepturilor Civile şi Politice.  

Sintetizând toate cele analizate mai sus, în ceea ce ne 

priveşte, apreciem că infracţiunea analizată în forma actuală a 

textului de lege prinde contur în contextul realităţii economice şi 

a ascensiunii fenomenului de stopaj la sursă, fiind necesar, cu 

toate acestea, ca legiuitorul să desăvârşească alinierea tuturor 

actelor normative speciale care reglementează stopajul la sursă 

precum şi, aşa cum am mai remarcat, fiind indicată includerea 

infracţiunii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005 în rândul 

infracţiunilor de evaziune fiscală. 
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ABSTRACT: Adopt New Code of Civil Procedure (NCCP) by Law. 

134/2010 on the Code of Civil Procedure has contributed substantially to the 

Romanian judicial reform. By implementing the provisions of the NCCP, 

from February 15, 2013 Romanian justice will become a modern justice, 

European justice, responding to social expectations to increase the quality of 

the public service.  

Adoption of a new Code of Civil Procedure was considered a "legal event", 

"opportunity", a "scientific work" and a "contemporary opera."  

By NCCP have been substantially altered some fundamental institutions and 

new institutions were introduced, able to meet the challenge of simplifying 

proceedings. 

KEYWORDS: common provisions, research process, management 

procedures. 

 

1. CONSIDERAŢII GENERALE 

Adoptarea Noului Cod de procedură civilă (NCPC) prin 

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă a 

contribuit în mod substanţial la reformarea sistemului judiciar 

românesc. Prin punerea în aplicare a prevederilor NCPC, 

începând cu 15 februarie 2013 justiţia românească va deveni o 

justiţie modernă, o justiţie europeană, răspunzând astfel 

aşteptărilor sociale de creştere a calităţii acestui serviciu public. 

Adoptarea unui Nou Cod de procedură civilă a fost 

considerată un „eveniment legislativ”, „oportun”, o „operă 

ştiinţifică” şi o „operă contemporană”. 
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Prin NCPC au fost modificate substanţial unele instituţii 

fundamentale şi au fost introduse instituţii noi, apte să răspundă 

exigenţelor simplificării procedurilor judiciare. 

Astfel, aşa cum a constatat şi Comisia juridică de 

disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor noile soluţii 

legislative vizează în principal următoarele aspecte: 

- reglementarea în mod expres a principiilor 

fundamentale ale procesului civil, consacrate, anterior, pe cale 

doctrinară şi jurisprudenţială; au fost în mod expres 

reglementate: principiul liberului acces la justiţie, principiul 

dreptului la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil, 

principiul legalităţii, principiul egalităţii părţilor în faţa justiţiei, 

principiul disponibilităţii, principiul privitor la faptul că părţilor 

le revin obligaţii în desfăşurarea procesului, principiul potrivit 

căruia terţii au obligaţia să sprijine realizarea justiţiei, principiul 

bunei-credinţe în exercitarea drepturilor şi în îndeplinirea 

obligaţiilor procesuale, principiul dreptului la apărare, principiul 

contradictorialităţii, principiul oralităţii, principiul nemijlocirii, 

principiul publicităţii, principiul  desfăşurării procesului în 

limba română, principiul continuităţii completului de judecată, 

principiul privitor la încercarea de împăcare a părţilor, principiul 

rolului judecătorului în aflarea adevărului, principiul respectului 

cuvenit justiţiei;   

- reconfigurarea competenţei materiale a instanţelor 

judecătoreşti, în scopul asigurării unei împărţiri echitabile a 

cauzelor, care să conducă la fluidizarea şi accelerarea 

procedurilor judiciare, precum şi la asigurarea unei practici 

judiciare unitare pe întreg teritoriul ţării; tribunalul a devenit o 

instanţă cu plenitudine de competenţă pentru judecata în primă 

instanţă, fiind instanţă de fond de drept comun, în timp ce 

judecătoria este o instanţă de excepţie pentru judecata în primă 

instanţă; 

- eficientizarea procedurii de citare şi comunicare a 

actelor de procedură şi adaptarea acesteia la noile realităţi 
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socioeconomice, dar şi la cele din domeniul tehnologiei 

informaţiei, în scopul soluţionării într-un termen rezonabil a 

cauzelor; 

- instituirea unor mecanisme şi instrumente procedurale 

menite să contribuie la soluţionarea cauzelor civile într-un 

termen rezonabil, precum: caracterul excepţional al amânărilor 

care pot fi acordate de instanţă, modificarea regimului invocării 

excepţiei de necompetenţă, extinderea înţelesului noţiunii de 

„termen în cunoştinţă”, obligaţia instanţei de a fixa termene 

procedurale scurte, chiar de la o zi la alta, date în cunoştinţa 

părţilor; 

- resistematizarea etapelor procesului civil, în scopul 

creşterii eficienţei activităţii de judecată şi reducerii duratei 

procesului civil; 

- revizuirea dispoziţiilor referitoare la căile de atac şi 

impunerea unui nou concept în această materie, în conformitate 

cu care apelul va reprezenta singura cale de atac cu caracter 

devolutiv, având ca obiect, ca regulă, controlul judecăţii asupra 

fondului cauzei, în timp ce recursul va urmări să supună 

instanţei de recurs competente examinarea, în condiţiile legii, a 

conformităţii hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile; 

- reformarea substanţială a materiei executării silite, în 

scopul asigurării premiselor executării prompte şi efective a 

titlurilor executorii obţinute în cadrul procesului de fond, ori 

după caz, recunoscute ca atare de lege, în condiţiile respectării 

stricte a drepturilor procesuale ale creditorului şi debitorului, dar 

şi ale oricărei alte persoane interesate; 

- reformarea şi resistematizarea materiei procedurilor 

speciale, inclusiv prin reglementarea unor proceduri speciale noi 

(cu titlu de exemplu: procedura evacuării din imobilele deţinute 

sau ocupate fără drept ori procedura privitoare la soluţionarea 

cererilor de valoare redusă). 
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2. CERCETAREA PROCESULUI  

O noutate a NCPC o reprezintă împărţirea fazei judecăţii 

în primă instanţă în două etape: cercetarea procesului şi 

dezbaterea în fond a procesului. 

Dispoziţiile legale care reglementează cercetarea 

procesului în primă instanţă sunt cuprinse în art. 237-388, 

Secţiunea a 2-a, Capitolul II, Titlul I din Cartea a II-a a codului. 

Prin art. XII din Legea nr. 2/2013 s-a stabilit ca 

prevederile din NCPC privind cercetarea procesului şi, dacă este 

cazul, dezbaterea fondului în camera de consiliu se aplică 

proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016. Pentru 

procesele începute în perioada 15 februarie 2013 – 31 decembrie 

2015 cercetarea şi dezbaterea fondului se desfăşoară în şedinţă 

publică, dacă legea nu prevede altfel. 

În doctrina de specialitate cercetarea procesului a primit 

mai multe definiţii. Astfel, potrivit unei opinii „cercetarea 

procesului este o etapă a judecăţii în primă instanţă în care se 

îndeplinesc acte de procedură la cererea părţilor ori din oficiu”. 

Potrivit altei opinii „cercetarea procesului consistă în 

îndeplinirea de către toţi participanţii la proces, sub controlul 

instanţei, a oricărui act de procedură pentru pregătirea dezbaterii 

în fond a procesului şi soluţionarea cauzei”. Potrivit altui autor 

„cercetarea procesului este ansamblul actelor şi al faptelor 

procesuale îndeplinite sau săvârşite pentru dezbaterea în fond a 

procesului, dacă va fi cazul”. 

În cazul în care procesul civil parcurge şi etapa dezbaterii 

în fond, etapa cercetării procesului o precede în mod obligatoriu. 

În cadrul Subsecţiunii 1, art. 237-244 sunt prevăzute 

dispoziţiile comune referitoare la cercetarea procesului. Astfel, 

sunt reglementate: scopul şi conţinutul cercetării procesului, 

estimarea duratei cercetării procesului, alegerea procedurii de 

administrare a probelor, locul cercetării procesului, asigurarea 

celerităţii, suspendarea judecăţii cauzei, împrejurările care pun 

capăt procesului, terminarea cercetării procesului. 
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2.1. SCOPUL ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII 

PROCESULUI  

 Aşa cum rezultă din prevederile art. 237 alin. (1) NCPC, 

actele de procedură îndeplinite în etapa cercetării procesului au 

ca scop pregătirea dezbaterii în fond a procesului, dacă este 

cazul. 

În vederea îndeplinirii scopului prevăzut la alin. (1) 

instanţa va dispune următoarele măsuri: 

 va rezolva excepţiile ce se invocă, ori pe care le 

poate ridica din oficiu; 

Mai întâi instanţa trebuie să se pronunţe asupra 

excepţiilor ridicate de părţi, sau pe care aceasta le poate invoca 

din oficiu. 

Referitor la excepţiile procesuale legiuitorul le-a 

consacrat o definiţie legală. Astfel, potrivit art. 245 NCPC, 

excepţia procesuală este mijlocul prin care, în condiţiile legii, 

parte interesată, procurorul sau instanţa invocă fără să pună în 

discuţie fondul dreptului, neregularităţile procedurale privitoare 

la compunerea completului sau constituirea instanţei ori la 

procedura de judecată sau lipsuri referitoare la dreptul la 

acţiune, urmărind după caz, declinarea competenţei, amânarea 

judecăţii, refacerea unor acte ori anularea, respingerea sau 

perimarea cererii. 

Excepţiile procesuale absolute pot fi invocate de parte, 

procuror sau de instanţă în orice stare a pricinii, dacă nu se 

prevede altfel prin lege. 

Deşi fac parte din categoria excepţiilor absolute, 

necompetenţa materială şi teritorială de ordine publică, potrivit 

art. 130 alin. (2) NCPC, acestea trebuie invocate la primul 

termen de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei 

instanţe, dar nu mai târziu de terminarea cercetării procesului în 

faţa primei instanţe. 
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În ceea ce priveşte excepţiile relative acestea pot fi 

invocate doar de partea care justifică un interes, cel mai târziu la 

primul termen de judecată după săvârşirea neregularităţii 

procedurale, în etapa cercetării procesului şi înainte de a pune 

concluzii în fond. 

2. va examina cererile de intervenţie formulate de părţi 

sau de terţe persoane, în condiţiile legii; 

Cererea de intervenţie principală poate fi făcută numai în 

faţa primei instanţe şi mai înainte de închiderea dezbaterilor în 

fond. 

În cazul formelor de intervenţie forţată, cererile de 

chemare în judecată a altei persoane şi de chemare în garanţie, 

termenul de depunere diferă în funcţie de partea care le solicită. 

Astfel, dacă cererile sunt făcute de reclamant sau de 

intervenientul principal acestea pot fi depuse cel mai târziu până 

la terminarea cercetării procesului înaintea primei instanţe. 

Cererea făcută de pârât trebuie depusă în termenul prevăzut 

pentru depunerea întâmpinării înaintea primei instanţe, iar dacă 

întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la primul termen 

de judecată. 

În cazul cererii de arătare a titularului dreptului, pârâtul 

trebuie să o depună înaintea primei instanţe în termenul prevăzut 

de lege pentru depunerea întâmpinării, iar dacă întâmpinarea nu 

este obligatorie cererea se poate face cel mai târziu la primul 

termen de judecată.   

Introducerea forţată în cauză, din oficiu a altor persoane 

poate fi dispusă până la terminarea cercetării procesului înaintea 

primei instanţe.  

3. va examina fiecare pretenţie şi apărare în parte, pe 

baza cererii de chemare în judecată, a întâmpinării, a 

răspunsului la întâmpinare şi a explicaţiilor părţilor, dacă este 

cazul; 
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Această evaluare care se face la începutul cercetării 

procesului nu poate fi decât o evaluare generală care nu trebuie 

să prejudece fondul litigiului. 

4. va constata care dintre pretenţii sunt recunoscute şi 

care sunt contestate; 

În situaţia în care pârâtul a recunoscut în tot sau în parte 

pretenţiile reclamantului, instanţa la cererea reclamantului va da 

o hotărâre în limita recunoaşterii, potrivit art. 436-437 NCPC. 

Pentru pretenţiile nerecunoscute judecata va continua.  

5. la cerere, va dispune, în condiţiile legii, măsuri 

asigurătorii, măsuri pentru asigurarea dovezilor ori pentru 

constatarea unei situaţii de fapt, în cazul în care aceste măsuri 

nu au fost luate, în tot sau în parte, potrivit art. 203. 

Potrivit art. 203 alin. (1) NCPC, la stabilirea primului 

termen de judecată, judecătorul va putea dispune „orice alte 

măsuri necesare desfăşurării procesului potrivit legii”. Aceste 

măsuri trebuie să fie dezbătute la primul termen de judecată 

pentru a se asigura pârâtului dreptul la apărare. 

Printre măsurile care se pot încuviinţa de judecător sunt 

măsurile asigurătorii şi măsurile pentru asigurarea probelor. 

Potrivit art. 200 alin. (2) NCPC aceste măsuri se încuviinţează 

prin încheiere executorie. 

Dacă măsurile pentru asigurarea probelor şi măsurile 

asigurătorii nu au fost încuviinţate până la începerea cercetării 

procesului, la cererea reclamantului, instanţa va pute dispune 

luarea lor în această etapă a procesului. Condiţiile legale care 

trebuie îndeplinite sunt prevăzute în art. 359-365, respectiv art. 

951-978. 

6. va lua act de renunţarea reclamantului, de achiesarea 

pârâtului sau de tranzacţia părţilor; 

În exercitarea principiului disponibilităţii şi în limitele 

legale părţile  pot dispune de drepturile lor procesuale iar 

instanţa trebuie să ia act de aceasta. Astfel, reclamantul poate 

renunţa la judecată sau la dreptul pretins, în condiţiile art. 406-
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410 NCPC. Stingerea litigiului printr-o tranzacţie judiciară a 

părţilor este reglementată în art. 438-441 NCPC. Instanţa de 

judecată nu poate refuza achiesarea pârâtului la pretenţiile 

reclamantului. 

7. va încuviinţa probele solicitate de părţi, pe care le 

găseşte concludente, precum şi pe cele pe care, din oficiu, le 

consideră necesare pentru judecarea procesului şi le va 

administra în condiţiile legii; 

Instanţa poate tranşa litigiul părţilor doar pe baza 

probelor administrate în cauză. Doctrina juridică a considerat în 

mod constant că dovezile administrate în cauză trebuie să fie 

legale, verosimile, pertinente şi concludente.    

Potrivit art. 258 alin. (1) NCPC, probele pot fi 

încuviinţate de instanţă doar dacă sunt îndeplinite cerinţele art. 

255 NCPC, care fac referire la legalitatea şi concludenţa probei. 

Dovada propusă trebuie să fie prevăzută de lege şi să nu fie 

interzisă de aceasta. În ceea ce priveşte concludenţa aceasta 

semnifică aptitudinea probei de a duce la soluţionarea 

diferendului. 

Instanţa va încuviinţa probele prin încheiere în care va 

arăta faptele ce urmează a fi dovedite, mijloacele de probă 

încuviinţate precum şi obligaţiile ce revin părţilor raportat la 

administrarea acestora. 

În ceea ce priveşte administrarea probelor trebuie avute 

în vedere regulile impuse prin dispoziţiile art. 260 NCPC. 

Astfel, probele propuse de părţi sau ordonate din oficiu vor fi 

administrate în ordinea stabilită de către instanţă. Atunci când 

este posibil probele se vor administra în şedinţa în care au fost 

încuviinţate. Dacă legea nu prevede altfel probele trebuie 

administrate înainte de începerea dezbaterilor asupra fondului. 

Ultima regulă impune ca „dovada şi dovada contrarie vor fi 

administrate atunci când este posibil, în aceeaşi şedinţă”. 
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8. va decide în legătură cu orice alte cereri care se pot 

formula la primul termen de judecată la care părţile sunt legal 

citate; 

Instanţa va decide nu numai cu privire la cererile care se 

pot formula la primul termen de judecată la care părţile sunt 

legal citate ci şi la cele care se formulează după acel moment, 

spre exemplu instanţa va decide cu privire la cererile referitoare 

la taxa judiciară de timbru, cererile privind asigurarea 

reprezentării sau asistării părţilor în proces, etc. 

9. va dispune ca părţile să prezinte dovada efectuării 

verificărilor în registrele de evidenţă ori publicitate prevăzute 

de Codul civil sau de legi speciale; 

10. va îndeplini orice alt act de procedură necesar 

soluţionării cauzei, inclusiv verificări în registrele prevăzute de 

legi speciale. 

 

2.2. ESTIMAREA DURATEI CERCETĂRII 

PROCESULUI 

Potrivit art. 6 alin. (1) NCPC, orice persoană are dreptul 

la judecarea cauzei sale în mod echitabil în termen optim şi 

previzibil. Acest principiu fundamental al procesului civil obligă 

instanţa ca în fiecare cauză să estimeze durata cercetării 

procesului. Această obligaţie a instanţei este prevăzută de art. 

238 NCPC. 

Durata necesară pentru cercetarea procesului va fi 

estimată de judecător la primul termen de judecată în care părţile 

sunt legal citate. Judecătorul va asculta părţile şi în funcţie de 

împrejurările concrete ale cauzei va stabili termenul de 

soluţionare care va fi consemnat într-o încheiere preparatorie. 

 Lipsa părţilor legal citate nu constituie o piedică pentru 

judecător de a estima durata cercetării procesului. 

Estimarea făcută de judecător priveşte doar etapa 

cercetării procesului. 
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Textul de lege nu oferă criterii concrete pe care 

judecătorul să le folosească pentru a estima durata cercetării. 

Este folosit un criteriu generic „împrejurările cauzei”. Pentru 

estimarea duratei cercetării procesului se vor avea în vedere de 

către judecător: natura cauzei, obiectul acesteia, numărul părţilor 

din proces, probaţiunea ce urmează a fi făcută, etc. 

În situaţia în care, pentru anumite categorii de litigii 

există dispoziţii legale privind judecarea lor cu celeritate, 

judecătorul va trebui să ţină seama de acestea.  

Reconsiderarea termenului stabilit poate avea loc doar 

datorită unor motive obiective cum ar fi intervenţia în cauză a 

unui terţ, intervenirea suspendării de drept, etc. 

Atât judecătorul cât şi părţile au la dispoziţie mijloace 

procedurale pentru a fi respectată durata estimată a procesului. 

Astfel, judecătorul poate uza de sancţiunile procedurale civile, 

iar părţile pot folosi calea contestaţiei privind tergiversarea 

procesului, prevăzută de art. 522-525 NCPC.  

   

2.3. ALEGEREA PROCEDURII DE ADMINISTRARE A 

PROBELOR 

Una din căile de decongestionare a instanţelor 

judecătoreşti şi de soluţionare cu  mai mare celeritate a cauzelor 

o reprezintă administrarea probelor de către avocaţi, procedură 

prevăzută în dispoziţiile art. 366-388 NCPC. 

Aşa cum am s-a arătat în doctrina juridică, posibilitatea 

administrării probelor de către avocaţii părţilor este o consecinţă 

a caracterului privat al dreptului civil şi al principiului 

disponibilităţii în procesul civil.      

Deşi procedura administrării probelor de către avocaţi a 

fost puţin utilizată în procesul civil dispoziţiile art. 239 NCPC 

obligă judecătorul ca la primul termen de judecată la care părţile 

sunt legal citate, dacă sunt reprezentate sau asistate de avocat, că 

pot să convină ca probele să fie administrate de avocaţii lor, în 
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condiţiile art. 366-382 NCPC. Părţile nu pot fi însă, obligate să 

folosească această procedură.   

Instituţia administrării probelor de către avocaţi se poate 

utiliza în orice cauză civilă, cu excepţia celor ce prevăd starea şi 

capacitatea persoanelor, relaţiile de familie precum şi orice alte 

drepturi asupra cărora legea nu permite a se face tranzacţie. 

În situaţia în care, părţile au consimţit la folosirea 

instituţiei administrării probelor de către avocaţi, judecătorul, la 

estimarea duratei cercetării procesului, va trebui să ţină seama 

de timpul necesar desfăşurării acestei proceduri.    

 

2.4. LOCUL CERCETĂRII PROCESULUI      

           În ceea ce priveşte locul cercetării procesului, dispoziţiile 

art. 240  NCPC prevăd că, întreaga cercetare are loc în faţa 

judecătorului, în camera de consiliu. În căile de atac, dacă se 

desfăşoară şi etapa cercetării procesului, atunci cercetarea are 

loc în faţa instanţei, în şedinţă publică.  

Cercetarea procesului în faţa primei instanţe are loc fără 

prezenţa publicului. Potrivit art. 213 alin. (3) NCPC, au acces în 

cameră de consiliu:  părţile, reprezentanţii lor, cei care îi asista 

pe minori, apărătorii părţilor, martorii, experţii, traducătorii, 

interpreţii precum şi alte persoane cărora instanţa, pentru motive 

temeinice, le admite să asiste la proces. 

Potrivit unei opinii, cercetarea procesului în faţa primei 

instanţe, în cameră de consiliu, fără prezenţa publicului, 

constituie o încălcare a principiului constituţional şi 

convenţional al publicităţii consacrat şi ca principiu fundamental 

al procesului civil.    

Tot în doctrină s-a arătat şi că, etapa cercetării procesului 

este o etapă de lucru efectiv, de conlucrare între judecător şi 

părţi, avocaţii lor, experţi, nu un desert pentru publicul care 

doreşte să se amuze în sala de şedinţă. Aceste aspecte justifică 

excepţia de la principiul publicităţii. 
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Toată cercetarea procesului în camera de consiliu are loc 

cu citarea obligatorie a părţilor. Citarea părţilor are loc în 

condiţiile art. 154 NCPC, care reglementează organele 

competente şi modalităţile de comunicare.   

 

2.5. ASIGURAREA CELERITĂŢII 

Principiul fundamental al procesului civil reglementat 

prin art. 6 NCPC consacră dreptul oricărei persoane ca, judecata 

cauzei sale să se desfăşoare în mod echitabil, în termen optim şi 

previzibil. Pentru realizarea acestor deziderate, judecătorul are 

obligaţia de a dispune măsurile legale pentru desfăşurarea cu 

celeritate a judecăţii.  

Pentru etapa cercetării procesului, măsurile pe care le 

poate lua judecătorul şi îndatoririle pe care le poate impune 

părţilor pentru asigurarea desfăşurării cu celeritate a judecăţii 

cauzei sunt cuprinse în art. 241 NCPC. 

Potrivit art. 241 alin. (1) NCPC, judecătorul fixează 

termen scurt, chiar de la o zi la alta, fiind pe deplin aplicabile, şi 

în aceasta etapă a procesului civil, dispoziţiile art. 229 NCPC, 

care reglementează instituţia termenului în cunoştinţă în 

procesul civil. Instanţa poate acorda termene mai îndelungate 

doar dacă există motive temeinice. Instanţa pentru acordarea 

unor termene mai îndelungate va avea în vedere doar împrejurări 

cu caracter obiectiv, cum ar fi: motive medicale pentru părţi sau 

ceilalţi participanţi la proces, imposibilitatea obiectivă a 

administrării unor probe într-un termen scurt.    

În situaţia în care, nu este aplicabilă prezumţia 

cunoaşterii termenului de judecată, reglementată de dispoziţiile 

art. 229 NCPC, judecătorul are obligaţia, stabilită prin art. 241 

alin. (3) NCPC, de a dispune verificarea efectuării procedurilor 

de citare şi comunicare pentru fiecare termen şi dacă este cazul 

de a ordona luarea măsurilor de refacere a acestor proceduri. 
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Pentru soluţionarea cu celeritate a cauzei instanţa poate 

să dispună şi folosirea unor mijloace tehnice de comunicare 

actuale. 

Astfel ”încunoştinţarea părţilor se poate face şi telefonic, 

telegrafic, prin fax, poştă electronică sau prin orice alt mijloc de 

comunicare ce asigură, după caz, transmiterea textului actului 

supus comunicării ori înştiinţarea pentru prezentarea la termen”. 

Pentru a putea fi folosite aceste mijloace de comunicare este 

necesar ca părţile pentru acest scop să fi comunicat datele 

corespunzătoare. Referitor la comunicarea telefonică grefierul 

are obligaţia să întocmească un referat în care să arate 

modalitatea de încunoştinţare şi obiectul acesteia. 

S-a afirmat în doctrină că dacă partea nu s-a prezentat la 

termen, deşi procedura de citare sau comunicare s-a făcut în una 

din modalităţile prevăzute de art. 241 alin. (3) NCPC, procedura 

este viciată doar dacă nu există dovadă certă cu privire la 

conţinutul comunicării ori al înştiinţări şi cu privire la 

confirmarea primirii actului, respectiv al înştiinţării.    

Tot în vederea asigurării celerităţii soluţionării cauzei 

instanţa poate impune atât părţilor cât şi altor participanţi 

anumite îndatoriri. Astfel, potrivit art. 241 alin (3) NCPC, 

instanţa poate impune prezentarea dovezilor cu înscrisuri, relaţii 

scrise, răspunsul scris la interogatoriu comunicat potrivit art. 

335, asistarea şi concursul la efectuarea în termen a expertizelor, 

precum şi orice alte demersuri necesare soluţionării cauzei. 

Pentru îndeplinirea acestor acte de procedură instanţa poate 

folosi procedurile de citare şi comunicare prevăzute de art. 241 

alin. (3) NCPC. 

 

2.6. SUSPENDAREA JUDECĂŢII CAUZEI 

Dispoziţiile art. 242 NCPC reglementează un caz de 

suspendare legală facultativă a judecăţii ce poate fi dispusă de 

instanţă în situaţia în care este împiedicată desfăşurarea normală 
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a procesului din vina reclamantului care nu şi-a îndeplinit 

obligaţiile stabilite în cursul judecăţii. 

Pentru a putea fi dispusă o asemenea măsură trebuie să 

fie îndeplinite următoarele condiţii: 

- îndeplinirea obligaţiei procesuale trebuie să fie în 

sarcina reclamantului. În cazul în care îndeplinirea obligaţiei 

procesuale stabilite de instanţă revine altei părţi sau altui 

participant instanţa nu poate lua această măsură. Măsura 

suspendării poate fi aplicată şi faţă de pârâtul care a formulat 

cerere reconvenţională dar nu şi-a îndeplinit în mod culpabil 

obligaţiile stabilite de instanţă, în aceste situaţii pentru a nu fi 

tergiversată soluţionarea cererii principale se va disjunge cererea 

reconvenţională. 

- obligaţiile neîndeplinite să fi fost stabilite de instanţă în 

cursul judecăţii, potrivit legii. Judecătorul nu va putea dispune 

suspendarea judecăţii cauzei, în temeiul art. 242 NCPC, dacă 

pentru neîndeplinirea unor obligaţii procesuale de către 

reclamant se prevăd prin norme exprese alte măsuri. 

- neîndeplinirea obligaţiei stabilite să împiedice 

desfăşurarea normală a procesului. Chiar dacă reclamantul nu 

îndeplineşte obligaţiile stabilite de instanţă, dar nu este 

împiedicată desfăşurarea judecăţii nu se va dispune suspendarea 

judecăţii. 

- reclamantul să fi fost în culpă pentru neîndeplinirea 

obligaţiilor procesuale. Măsura suspendării cauzei se dispune 

doar dacă reclamantul este vinovat de neîndeplinirea 

obligaţiilor. Instanţa va aprecia de la caz la caz culpa 

reclamantului. Reclamantul va putea fi obligat şi la despăgubiri 

în condiţiile art. 189 NCPC. 

Judecătorul va dispune suspendarea judecăţii prin 

încheiere în care va arăta care anume obligaţii nu au fost 

respectate. Împotriva acestei încheieri se poate declara recurs pe 

toată durata suspendării procesului, în condiţiile art. 414 alin. (2) 

NCPC. 
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Dacă obligaţiile care au dus la suspendarea judecăţii au 

fost îndeplinite la cererea părţii judecata va fi reluată.  

 

2.7.  ÎMPREJURĂRI CARE PUN CAPĂT PROCESULUI  

În cursul cercetării procesului pot să apară diferite 

situaţii particulare care pun capăt în întregime procesului, fără să 

mai fie necesară dezbaterea asupra fondului în camera de 

consiliu sau în şedinţă publică. 

Aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 243 NCPC, 

constituie împrejurări care pun capăt procesului:  

- reclamantul renunţă la judecarea cererii de chemare în 

judecată ori la dreptul pretins; 

- intervine învoiala părţilor cu privire la pretenţia dedusă 

judecăţii în întregul ei; nu este vizată recunoaşterea parţială a 

pretenţiilor reclamantului; 

- sunt admise cereri sau excepţii care pun capăt în 

întregime procesului, cum este cazul admiterii excepţiilor 

peremptorii. 

Potrivit ultimei teze a art. 243 NCPC, judecătorul se va 

pronunţa asupra cauzei prin hotărâre, care după caz, poate fi 

sentinţă sau decizie.  

 

2.8. TERMINAREA CERCETĂRII PROCESULUI  

Aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 244 alin. (1) NCPC, 

cercetarea procesului este încheiată atunci când judecătorul se 

socoteşte lămurit asupra cauzei. Actul procedural care încheie 

această etapă a procesului civil îl constituie încheierea de şedinţă 

dată de judecător. În această încheiere este fixat şi termenul 

pentru dezbaterea fondului în şedinţă publică. 

În vederea dezbaterii fondului cauzei, în temeiul art. 244 

alin. (3) NCPC, judecătorul va pune în vedere părţilor să 

redacteze note privind susţinerile lor şi să le depună la dosar cu 

cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat de instanţă pentru 
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dezbaterea fondului. La dezbaterea în fond părţile pot formula şi 

concluzii orale. 

Instanţa cu acordul părţilor poate decide ca dezbaterea 

fondului să se desfăşoare în camera de consiliu în aceeaşi zi sau 

la alt termen. 

Alin. (4) al art. 243 NCPC instituie o prezumţie potrivit 

cu care cererea de judecată în lipsă presupune că partea care a 

formulat-o a fost de acord şi ca dezbaterea fondului să aibă loc 

în camera de consiliu. Această prezumţie este înlăturată prin 

menţiunea expresă formulată de parte ca dezbaterea fondului să 

aibă loc în şedinţă publică.  

 

3. CONCLUZII 

 Dispoziţiile legale care reglementează cercetarea 

procesului şi dezbaterea fondului în camera de consiliu îşi vor 

produce eficienţa începând cu 1 ianuarie 2016, deoarece până la 

această dată, cercetarea procesului şi dezbaterea fondului au loc 

tot în şedinţă publică. Aplicarea noilor dispoziţii va depinde de 

asigurarea până la 31 decembrie 2015, a condiţiilor logistice 

necesare instanţelor de judecată.  
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ABSTRACT: Defining judicial act raises interesting controversy in the 

literature, representing a challenge for theorists of law. 

Judicial act is characterized differently depending on the branch of law 

which the author belongs, with an approach from the point of view of private 

law or public law, as applicable. 

Also defining judicial act of interest and doctrinal debates that address issues 

such as the criteria for deciding judicial acts, customizing judicial acts in 

relation to the legal effects produced contentious or non-contentious 

character or procedures underlying issue.  

From the perspective of the general theory of law, judicial act is seen as a 

way to implement the law. 

KEYWORDS: jurisdictional act, legal effects, State authority, formal 

criteria, functional criterion, organic criterion. 

 

1. NOŢIUNI PREALABILE CU PRIVIRE LA ACTUL 

JURISDICŢIONAL 

Definirea actului jurisdicţional suscită interesante 

controverse în literatura de specialitate, reprezentând o 

provocare pentru teoreticienii dreptului. 

Actul jurisdicţional este caracterizat diferit, în funcţie de 

ramura de drept căruia îi aparţine autorul, existând o abordare 

din punctul de vedere al dreptului privat sau al dreptului public, 

după caz. 

De asemenea, pentru definirea actului jurisdicţional 

prezintă interes şi dezbaterile doctrinare care abordează aspecte 

precum: criteriile de individualizare a actelor jurisdicţionale, 

particularizarea actelor jurisdicţionale în raport cu efectele 

juridice produse sau cu caracterul contencios ori necontencios al 

procedurilor care stau la baza emiterii lui. 

Din perspectiva teoriei generale a dreptului, actul 

jurisdicţional este privit ca o modalitate de aplicare a dreptului. 

mailto:carsteavalentin@gmail.com
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Rudolf von Jhering arată: „dreptul există pentru a se 

realiza. Realizarea este viaţa şi realitatea dreptului; ea este chiar 

dreptul
1
”. 

Din această definiţie rezultă care sunt cele două forme de 

realizare a dreptului: realizarea dreptului prin activitatea de 

executare şi respectare a legilor şi realizarea dreptului prin 

aplicarea normelor juridice de către autorităţile statului 

(aplicarea dreptului). 

În literatura de specialitate, realizarea dreptului a fost 

definită ca „procesul transpunerii în viaţă a conţinutului 

normelor juridice, în cadrul căruia, oamenii, ca subiecte de 

drept, respectă şi execută dispoziţii normative, iar organele de 

stat aplică dreptul, în temeiul competenţei lor
2
”. 

Actul de aplicare a dreptului are ca temei Constituţia, 

legile şi celelalte acte normative care compun sistemul de drept 

statal. 

În funcţie de organul de stat emitent, actele de aplicare se 

clasifică în trei categorii: 

 Acte ale administraţiei publice (acte administrative); 

 Acte ale instanţelor de judecată (acte jurisdicţionale); 

 Acte administrativ-jurisdicţionale (acte emise de 

organele administraţiei publice, abilitate să 

desfăşoare activitate jurisdicţională). 

În cazul actului jurisdicţional, fazele procesului de 

aplicare a dreptului au un grad mai ridicat de complexitate şi 

specificitate decât în cazul actului administrativ, cunoaşte patru 

faze, între care există strânsă interdependenţă. Acestea sunt 

următoarele: 

1. Stabilirea stării de fapt presupune existenţa, în cadrul 

procedurii jurisdicţionale, a unor activităţi detaliate 

minuţios de lege: audierea de martori, verificarea de 

înscrisuri, cercetarea la faţa locului, efectuarea de 

expertize judiciare, administrarea de interogatorii etc. 

2. Alegerea normei de drept, când organul de aplicare 

procedează la critica normei, la selecţionarea normei 

                                                 
1
 R. Von Jhering, L’esprit du droit romain, T.III, p. 15. 

2
 N. Popa, M.C. Eremia, S. Cristea, Teoria generală a dreptului, ed. A 2-a, 

Ed. All Beck, Bucurşti, 2005, p.204 
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juridice în vederea calificării juridice a stării de fapt 

stabilite pe bază de probe. Încadrarea juridică a faptei 

conferă actului de aplicare trăsături de legalitate. 

3. Interpretarea normelor juridice, „operaţiune care constă 

în lămurirea şi concretizarea conţinutului regulii de drept 

cuprinsă în normă, ce urmează a cârmui raportul 

respectiv
3
”. În cadrul controlului de constituţionalitate a 

legilor, Curtea Constituţională operează cu o dublă 

interpretare, atât a legii, cât şi a Constituţiei, stabilind, în 

cele din urmă, conformitatea sau neconformitatea dintre 

acestea. 

4. Elaborarea şi emiterea actului de aplicare. 

Actul jurisdicţional este o manifestare exterioară a 

organului de stat cu puteri jurisdicţionale care produce efecte 

juridice în plan social şi care trebuie să îndeplinească o serie de 

condiţii de formă, necesare pentru a-i asigura validitatea, cum ar 

fi cele privitoare la: deliberare, pronunţare, redactare a minutei, 

semnare, comunicare etc. 

Actul jurisdicţional reprezintă o modalitate de aplicare a 

dreptului de către autorităţile jurisdicţionale ale statului. 

 

2. CRITERII DEFINITORII ALE ACTULUI 

JURISDICŢIONAL 

Profesorul Viorel Mihai Ciobanu
4
 propune trei criterii de 

definire a actului jurisdicţional: 

1. Criteriul formal are în vedere următoarele 

particularităţi: 

 Judecătorul pronunţă o hotărâre de speţă care 

produce, de regulă, afecte relative, adică numai faţă de părţile 

implicate în proces. În acest fel, hotărârea judecătorească se 

deosebeşte fundamental de actul normativ care are un caracter 

general şi abstract. 

Sub acest aspect există şi excepţii. Spre exemplu în 

materie civilă, din cauza           interesului social ca o persoană 

să nu aibă decât o singură stare civilă, hotărârile judecătoreşti au 

                                                 
3
 Ibidem, p. 214. 

4
 V.M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, Vol. I, Ed. 

Naţional, Bucureşti, 1996, p. 125-141 
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efecte erga omnes. Situaţia este aceeaşi şi în materie de 

interdicţie, divorţ, declarare judecătorească a morţii unei 

persoane. 

 Judecătorul se pronunţă a posteriori pentru 

soluţionarea unui conflict. Prin ipoteză, conflictul precede 

judecata. În cazul actului normativ sau a actului administrativ cu 

caracter individual, nu este în mod obligatoriu necesar să existe 

un conflict a priori. 

             Se arată că, de cele mai multe ori, actul normativ 

are un caracter preventiv. 

 Judecătorul nu acţionează, de regulă, din oficiu, 

ci numai la sesizare, în timp ce organul de reglementare 

acţionează, în principiu, în mod spontan fără o sesizare  anume. 

Uneori, în mod excepţional, judecătorul se poate autoînvesti, 

cum ar fi, spre exemplu, în cazul  punerii sub interdicţie a 

alienaţilor şi debililor mintali (art. 143 coroborat cu art. 115 C. 

Fam.) sau al exercitării acţiunii civile în cadrul procesului penal, 

pentru o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu ori cu 

capacitate de exerciţiu restrânsă (art. 17 C. Pr. Pen.). Iniţiativa 

legislativă este consacrată la nivel constituţional, prin art. 74 din 

legea fundamentală, iar procedura de elaborare a actelor 

normative este minuţios detaliată prin lege
5
. 

 Judecătorul se pronunţă prin acte solemne, într-o 

anumită formă. Hotărârea, de regulă, se pronunţă în şedinţă 

publică şi trebuie motivată, în fapt şi în drept.  

 Elaborarea actelor normative se realizează după o 

anumită procedură, fiind impuse o serie de rigori de tehnică 

legislativă. 

 Activitatea judecătorului se desfăşoară sub formă 

de proces, după o procedură particulară care impune respectarea 

principiului publicităţii dezbaterilor, a contradictorialităţii, 

precum şi al dreptului la apărare. 

Prin folosirea criteriului formal se încearcă o comparaţie 

a actului jurisdicţional cu actul normativ şi/sau actul 

                                                 
5
 Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative a fost publicată în M. Of. nr. 139 din 31 martie 2000. 
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administrativ. Activitatea normativă se deosebeşte de activitatea 

de aplicare a dreptului prin trăsăturile de conţinut şi de formă. 

Atât actul administrativ, cât şi cel jurisdicţional 

reprezintă, alături de stabilirea stării de fapt, alegerea normei de 

drept şi interpretarea normei juridice, faze finale specifice ale 

procesului de aplicare a dreptului (a actului normativ ca izvor de 

drept)
6
. 

2. Criteriul funcţional presupune următoarele aspecte: 

 Judecătorul se supune numai legii. Acesta este 

chemat să soluţioneze un litigiu dat printr-un act care spune şi 

realizează dreptul într-o speţă dată. În concepţia modernă 

exprimată în dreptul administrativ român
7
 s-a susţinut, că în 

condiţiile actuale, inclusiv oportunitatea este supusă controlului 

de legalitate exercitat de către judecător. Adică şi organul 

administrativ se „supune” legii atunci când emite un act, 

deoarece potrivit art. 16 alin. (2) din Constituţia României 

nimeni nu este mai presus de lege. 

 Actul judecătorului se bucură de autoritate 

particulară, autoritatea lucrului judecat. 

3. Criteriul organic presupune următoarele aspecte: 

 Principiul independenţei instanţelor şi a 

judecătorilor, care este consacrat şi garantat prin dispoziţiile 

constituţionale; 

 Principiul instanţelor succesive, potrivit căruia 

actul jurisdicţional poate fi făcut şi refăcut, prin intermediul 

căilor de atac, de către instanţele superioare; 

 Principiul colegialităţii, în virtutea căruia, actul 

jurisdicţional este rezultatul unei deliberări colective. 

           O abordare nuanţată şi amănunţită este făcută de 

profesorul Ion Deleanu
8
, care, pentru început identifică motivele 

pentru care definirea actului jurisdicţional este atât de dificilă. 

Complexitatea problemei derivă din cel puţin trei cauze: unele 

autorităţi administrative emit şi acte cu caracter jurisdicţional; 

                                                 
6
 A se vedea, N. Popa, op. cit., p. 207-215 

7
 A. Iorgovan, Drept administrativ, vol.II, Ed. Hercules, Drobeta-Turnu 

Severin, 1993, p. 49 
8
 I. Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale, Ed. Servo-Sat, Arad, 

2003, p. 657-662 
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alături de modalităţile jurisdicţionale de soluţionare a unui 

litigiu se află şi modalităţi „nejurisdicţionale” (recursul 

administrativ graţios, tranzacţia, medierea); autorităţile 

judecătoreşti emit, uneori, şi acte fără caracter jurisdicţional. 

           Criteriile propuse de autor sunt următoarele: 

1. Criteriul „extrinsec” (procedural), potrivit căruia actul 

jurisdicţional este definit de             „calitatea autorului 

său”. În această concepţie, un act este jurisdicţional dacă 

emană de la un organ jurisdicţional. 

2. În concepţia criteriilor „intrinseci”, interesează, pentru 

definirea actului juridic, criteriul finalist, adică 

eficacitatea lui specifică exprimată prin autoritatea de 

lucru judecat şi criteriul material, adică existenţa unui 

litigiu susceptibil de a fi soluţionat prin „rostirea 

dreptului” (iuris dictio). 

3. Criteriul „eclectic” care rezultă din combinarea mai 

multor criterii, cum ar fi: „existenţa unui litigiu”; 

emiterea actului de un „organism care are toate 

caracteristicile unei veritabile jurisdicţii”; existenţa 

unei proceduri specifice; „autoritatea lucrului judecat” 

etc. 

            În cele din urmă autorul defineşte actul jurisdicţional în 

felul următor: „actul jurisdicţional este actul emis de către o 

autoritate jurisdicţională, independentă şi imparţială, conform 

unei proceduri determinate, prin care, pe baza constatărilor 

făcute, devine posibilă sau nu aplicarea legii la o situaţie 

determinată ori se conferă sau nu eficacitate juridică unor acte 

sau fapte”. 

    Activitatea autorităţilor administrative cu atribuţii 

jurisdicţionale se finalizează cu un act administrativ cu caracter 

jurisdicţional. 

            Profesorul Antonie Iorgovan e de părere că actul 

administrativ cu caracter jurisdicţional are o funcţie complexă, 

că este atât un act de executare a legii (act administrativ), dar şi 

un act de garantare a executării corecte a legii, implicit o 

garanţie juridică (cale jurisdicţională de atac). 

 Autorul defineşte actul administrativ-jurisdicţional ca 

„fiind actul administrativ tipic, care, în cazuri riguros 

determinate de lege, soluţionează cu forţă de adevăr legal şi 
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după o procedură bazată pe principiul independenţei şi 

contradictorialităţii litigii ivite în realizarea administraţiei de stat 

active”
9
. 

 Principalele trăsături ale actului administrativ-

jurisdicţional ar fi: 

1. este un act administrativ tipic, adică emis de către 

organe ale administraţiei de stat; 

2. are un caracter de excepţie, în sensul că intervine 

numai în situaţiile expres prevăzute de lege; 

3. este emis în soluţionarea unor litigii care se ivesc într-

un domeniu sau altul de activitate din administraţia de stat; 

4. este emis după o procedură specială, administrativ-

jurisdicţională, care cuprinde principiul independenţei organului 

care emite actul în raport cu părţile aflate în litigiu, respectiv 

principiul contradictorialităţii; 

5. este exceptat de la principiul revocabilităţii actelor 

administrative (mai exact al retractării), fără a avea autoritatea 

lucrului judecat, ci doar o stabilitate mai mare decât actele 

administrative; 

6. este susceptibil de a fi atacat în contenciosul 

administrativ. 

 Profesorul Ion Deleanu, analizând natura juridică a 

actului administrativ-jurisdicţional se opreşte la următoarele 

caracteristici
10

: 

 este admis în cadrul funcţiei jurisdicţionale (a 

organului administrativ stabilit expres de lege) şi în scopul 

realizării acesteia, adică, de regulă, pentru soluţionarea unor 

litigii juridice; 

 organul care, potrivit legii, are competenţa de a 

soluţiona respectivul litigiu, procedează ca organ de jurisdicţie; 

 activitatea acestui organ are la bază principiul 

independenţei şi de regulă – ca una din garanţiile independenţei 

– principiul inamovibilităţii; 

 actul este emis în cadrul unei proceduri specifice; 

                                                 
9
 A se vedea, A. Iorgovan, op. cit., p.172-176. 

10
 I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol. I, Ed. Servo-Sat, Arad, 2004, p. 

381-383. 
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 în condiţiile stabilite de lege, actul dobândeşte o 

proprietate prin care el se singularizează – puterea lucrului 

judecat. 

 Pe lângă opiniile mai sus menţionate, în monografia 

„Actele jurisdicţionale ale Curţii Constituţionale”, Dan 

Cimpoeru consideră
11

 „că esenţa actului jurisdicţional constă 

tocmai în competenţa autorităţii jurisdicționale de a stabili 

norma de drept care urmează a se verifica, dacă este sau nu 

aplicabilă unei stări de fapt determinate. Sintagma a stabili este 

folosită cu sensul de a alege şi de a arăta (indica) dintre toate 

normele de drept existente, care este cea aplicabilă speţei”.  

Autorul defineşte actul jurisdicţional ca „actul emis de o 

autoritate jurisdicţională, independentă şi imparţială, conform 

unei proceduri determinate, prin care, pe baza constatărilor 

făcute, se stabileşte norma de drept, în raport cu care se verifică 

dacă aceasta este sau nu aplicabilă unei stări de fapt determinate 

ori dacă conferă sau nu eficacitate juridică unor acte sau 

fapte”
12

. 
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Celeritatea, principiu ce guvernează procesul penal este 

statuat atât în doctrina română procesual penală cât şi în 

legislaţia internaţională
13

. Celeritatea reprezintă consecinţa 

firească a respectării dreptului la un termen rezonabil în 

soluţionarea cauzei penale. 

Legea fundamentală face referire la celeritate în art. 21 

alin. 3 stipulând dreptul părţilor la un proces echitabil şi la 

soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil. 

Convenţia prevede în art. 6 paragraful 1 că „orice 

persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public 

                                                 
13

 Art. 47 teza II din Carta Drepturilor Fundamentale a U.R. dispune că „orice 

persoană are dreptul la un proces echitabil, public, într-un termen rezonabil, în 

faţa unei instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale, constituită în 

prealabil prin lege”; art. 14 paragraful 3 al. 3 al Pactului Internaţional ONU 

prevede dreptul persoanei acuzate de comiterea unei infracţiuni de a fi 

judecată fără întârziere excesivă. 
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şi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă 

independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie 

asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, 

fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală 

îndreptate împotriva sa". 

Cu ocazia explicării şi interpretării noţiunii de termen 

rezonabil, Comisia Europeană pentru Eficacitatea Justiţiei a 

acreditat ideea că termenul rezonabil la care se referă art. 6 alin. 

1 din CEDO este doar o bază limită şi că s-ar justifica noţiunea 

de termen optim şi previzibil. 

Indiferent că vorbim despre un termen rezonabil, optim 

sau previzibil, cert este că celeritatea este asigurată nu numai 

printr-un set de norme ci şi garanţii procesuale. Una dintre aceste 

garanţii procesuale ale asigurării operativităţii şi celerităţii 

procesului penal o reprezintă procedura simplificată prev. de art. 

320/1 C.pr.pen. Procedura simplificată prevăzută de art. 320/1 C. 

pr.pen. a fost introdusă prin dispoziţiile Legii 202/2010 fiind 

ulterior modificată prin OUG 121/2011. 

Potrivit art. 320/1 alin. 4 C.p.p. „instanţa de judecată 

soluţionează latura penală atunci când din probele administrate în 

cursul urmăririi penale rezultă că fapta există, constituie 

infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. Iniţiativa de a se 

prevala de procedura simplificată aparţine în primul rând 

inculpatului care, potrivit art. 320/1 alin. 1 C.p.p. poate declara 

până la începerea cercetării judecătoreşti că recunoaşte săvârşirea 

faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca 

judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de 

urmărire penală. Facultatea inculpatului de a uza de procedura 

simplificată rezidă din interpretarea dispoziţiilor alin. 4 şi 8 din 

art. 320/1 C.pr.pen. 

Procedura simplificată este în concordanţă şi cu 

exigenţele art. 6 paragraful 3 lit. d din CEDO potrivit cu care 

„orice acuzat are, în special, dreptul să întrebe sau să solicite 

audierea martorilor acuzării şi să obţină citarea şi audierea 

martorilor apărării în aceleaşi condiţii ca şi martorii 

acuzării”.Desfăşurarea cercetării judecătoreşti în condiţii de 

publicitate şi contradictorialitate reprezintă o facultate a 
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inculpatului, un drept relativ, acesta putând uza
14

 sau renunţa la 

drept. Renunţarea inculpatului la acest drept şi pronunţarea unei 

hotărâri de condamnare a inculpatului pe baza unei declaraţii 

date în cursul urmăririi penale de un martor la a cărui audiere 

inculpatul a renunţat nu reprezintă o încălcare a dreptului 

garantat de art. 6 paragraful 3 lit. d din CEDO
15

. 

Procedura simplificată prev. de art. 320/1 C.pr.pen a 

antamat viitoarea reglementare inserată în Partea specială, Titlul 

IV, Cap. 1, art. 478 - 488 NCPP recunoscând posibilitatea şi a 

procurorului de a iniţia acordul de recunoaştere a vinovăţiei. 

încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei reprezintă o 

garanţie a celerităţii procesului penal deoarece nu mai este 

necesară întocmirea rechizitoriului, instanţa fiind sesizată de 

procuror cu acordul de recunoaştere însoţit de dosarul de 

urmărire penală. 

Odată investită cu cererea inculpatului de a uza de 

procedura simplificată, instanţa de judecată urmează a se 

pronunţa asupra cererii în sensul admiterii sau respingerii sale. 

Întrucât cererea poate fi făcută de inculpat până la 

începerea cercetării judecătoreşti, din interpretarea corelativă a 

dispoziţiilor alin. 1 şi 6 ale art. 320/1 C.pr.pen. rezultă că faza 

judecăţii în cazul procedurii simplificate va cuprinde atât 

cercetarea judecătorească cât şi dezbaterea şi ultimul cuvânt al 

inculpatului. 

Alin. 6 al art. 320/1 C. pr.pen. prevede că "în caz de 

soluţionare a cauzei prin aplicarea alin. 1, dispoziţiile art. 334 şi 

340 se aplică în mod corespunzător. Actele procesuale şi 

procedurale încheiate cu nerespectarea dispoziţiilor legale sunt 

lovite de nulitate
16

. Aceeaşi sancţiune trenează şi asupra judecării 

cauzei cu nerespectarea dispoziţiilor art. 340 - 344 C. pr. pen., 

încălcări ce echivalează cu nerespectarea garanţiilor procesuale 

privind asigurarea dreptului la apărare al tuturor părţilor şi a 

                                                 
 

14
 CEDO, cauza Popov c. Rusiei, Hotărârea din 13.07.2006 

 
15

 CEDO, cauza Brandstetter c. Austriei, Hotărârea din 28.08.1991. 

 
16

Art. 197 C.pr.pen. prevede că încălcările dispoziţiilor legale care 

reglementează desfăşurarea procesului penal atrag nulitatea actului, numai 

atunci când s-a adus o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin anularea 

acelui act”.  
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principiilor oralităţii, publicităţii şi contradictorialităţii. 

Principiile oralităţii, publicităţii şi contradictorialităţii sunt 

încălcate în cazul în care instanţa pronunţă o hotărâre de achitare 

în procedura simplificată deoarece alin. 8 al art. 320/1 C.pr.pen.
17

 

prevede posibilitatea pentru instanţa de judecată de a respinge 

cererea şi judecarea cauzei potrivit procedurii de drept comun. 

Inadmisibilitatea unei soluţii de achitare întemeiată potrivit art. 

10 lit. a-e C.pr.pen. este justificată de aplicabilitatea normei 

inserate în art. 289 C.pr.pen. potrivit cu care, constatarea 

nevinovăţiei inculpatului nu este posibilă fără parcurgerea tuturor 

etapelor judecătoreşti în primă instanţă, cu respectarea 

principiilor specifice acestei faze procesuale. 

În jurisprudenţă s-au evidenţiat situaţii în care instanţele 

naţionale au omis din faza judecăţii etapa dezbaterilor sau pe cea 

a ultimului cuvânt
18

. 

Audierea despre care face vorbire alin. 3 al art. 320/1 C. 

pr.pen. se realizează tot cu respectarea principiilor ce guvernează 

procesul penal. Audierea inculpatului nu se limitează la o 

declaraţie de recunoaştere a vinovăţiei, această declaraţie trebuie 

făcută cu respectarea principiului contradictorialităţii, rolului 

active. 

Judecata în cazul procedurii simplificate urmează aceleaşi 

reguli generale, specifice procesului penal. Specific procedurii 

simplificate şi de altfel o transpunere practică a celerităţii 

procesului penal o reprezintă posibilitatea instanţei de a nu mai 

administra în condiţii de oralitate, contradictorialitate şi 

publicitate, probele administrate în faza de urmărire penală. 

Judecarea cauzei cu respectarea garanţiilor procesuale răspunde 

exigenţelor impuse atât de normele de drept intern cât şi celor 

instituite de art. 6 din CEDO. 

 

                                                 
 

17
 Art. 320/1 alin. 8 din C.pr.pen., modificat de art. V al OUG 

121/2011, publicat în M.Of. nr. 931 din 29 decembrie 2011 prevede că 

„instanţa respinge cererea atunci când constată că probele administrate în 

cursul urmăririi penale nu sunt suficiente pentru a stabili că fapta există, 

constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. În acest caz instanţa 

continuă judecarea cauzei potrivit procedurii de drept comun”. 

 
18

 Sentinţa penală nr. 571/17.11.2011 pronunţată de Judecătoria 

Târgovişte. 
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Problemele succesorale nu pot fi soluţionate direct de 

moştenitori, date fiind dificultăţile juridice şi practice pe care le 

presupune transmiterea patrimoniului de la titular către succesorii 

săi. Stabilirea calităţii moştenitorilor, determinarea cotelor de 

moştenire, reducţiunea liberalităţilor, precum şi înscrierea 

dreptului de proprietate asupra imobilelor sau ridicarea unor 

sume de bani consemnate de defunct la instituţiile financiare sunt 

probleme pe care moştenitorii nu le pot rezolva singuri chiar 

dacă nu au caracter litigios. 

Legea a determinat cadrul juridic al soluţionării 

succesiunilor: pe cale judecătorească - de regulă când se ivesc 

neînţelegeri între moştenitori, sau pe cale notarială , când acordul 

există. 

Procedura succesorală notarială este necontencioasă şi 

facultativă în dreptul românesc. Acordul părţilor este trăsătura 

fundamentală, definitorie, alături de celelalte aspecte particulare, 

prevăzute în legea notarilor publici
19

 şi în Regulamentul său de 

aplicare. 

                                                 
19

 Legea nr.36/1995 republicată la data de 4 februarie 2013. 

mailto:sper_bona@yahoo.com
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Procedura succesorală notarială este una necontencioasă, 

atribuţiile conferite notarului public în derularea procedurii 

putând fi comparate cu cele ale  unui judecător de pace. 

Actul prin care se pune capăt procedurii succesorale 

necontencioase este certificatul de moştenitor. 

Certificatul de moştenitor este actul eliberat doar de notarul 

public, în baza încheierii finale al cărei conţinut presupune o 

adevărată activitate de judecată, însă derulată într-un cadru 

necontencios. Administrarea tuturor probelor, eforturile depuse 

de notarul public pentru corecta evidenţiere a stării de fapt şi de 

drept între părţi, cu respectarea drepturilor speciale ale acestora 

(la rezervă, reducţiune, raport, comunitate matrimonială de 

bunuri etc), îndreptăţeşte actul notarial rezultat la o apreciere 

egală cu aceea datorată unei hotărârii judecătoreşti, nicidecum la 

minimalizarea valorii acestuia. 

Este important de cunoscut faptul că în cadrul procedurii 

succesorale necontencioase notarul public nu întocmeşte doar 

certificatul de moştenitor ci  poate elibera la cerere 

moştenitorului şi un certificat de calitate de moştenitor. 

Există însă situaţii în care moştenitorii nu au posibilitatea 

să dezbată moştenirea (din motive financiare, de exemplu), dar 

au nevoie să dovedească, calitatea de moştenitor. În aceste cazuri 

, pot solicita notarului public eliberarea unui certificat de calitate 

de moştenitor. Acesta, spre deosebire de certificatul de 

moştenitor, stabileşte doar care sunt moştenitorii defunctului, nu 

şi bunurile care au aparţinut acestuia. Ulterior, moştenitorii 

stabiliţi prin certificatul de calitate de moştenitor, vor putea 

solicita eliberarea unui certificat de moştenitor care să cuprindă 

şi bunurile moştenirii. 

Certificatul de calitate de moştenitor este un act emis de 

notarul public, la cererea succesorilor cu respectarea procedurii 

prevăzute pentru eliberarea certificatului de moştenitor, 

exceptând dispoziţiile privind masa succesorală. Acesta se 

eliberează în principiu, în termenul de acceptare a succesiunii şi 

face dovada calităţii de moştenitor, a gradului de rudenie şi a 

cotei ce revine fiecăruia. 

Utilitatea certificatului de calitate de moştenitor rezidă în 

aceea că face dovada calităţii de moştenitor în instanţă putând fi 

obţinut mai repede, printr-o procedură mai simplă decât cea care 
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vizează eliberarea certificatului de moştenitor, presupunând 

totodată şi costuri mai mici. 

Pentru emiterea certificatului de calitate de moştenitor 

procedura este aceeaşi ca şi la emiterea certificatului de 

moştenitor pentru bunuri, deoarece notarul public va trebui să 

stabilească numărul şi calitatea moştenitorilor prin acte de stare 

civilă şi  prezenţa a doi  martori, precum şi cotele ce revin 

moştenitorilor. 

Certificatul de calitate de moştenitor are, ca şi acela de 

moştenitor propriu-zis, o natură convenţională, a cărui forţă 

probantă decurge din convenţia succesibililor, care îşi recunosc, 

în condiţiile legii, calitatea de moştenitori. 

În vechea reglementare
20

 certificatul de calitate de 

moştenitor se putea elibera în termenul de 6 luni de opţiune 

succesorală în două cazuri:  

- dacă nu s-a făcut dovada existenţei unor bunuri în 

patrimoniul defunctului şi  

- dacă determinarea acestor bunuri necesita operațiuni 

de durată. 

 Eliberarea acestuia se putea face doar anterior eliberării 

certificatului de moştenitor. 

Prin urmare, pentru eliberarea certificatului de calitate de 

moştenitor era necesar să se dovedească nu doar această calitate, 

ci şi acceptarea în termenul de opţiune succesorală de 6 luni  a 

moştenirii, pentru că, în caz contrar, succesibilul este străin de 

moştenire prin neacceptare.
21

 

            În practică s-a apreciat că certificatul de calitate de 

moştenitor este reglementat de Legea nr. 36/1995 într-o manieră 

lacunară şi  imprecisă, încât, în numeroase cazuri, din instrument 

pus la dispoziţia moştenitorilor în vederea îndeplinirii 

formalităţilor legate de eliberarea certificatului de moştenitor sau 

de apropriere a bunurilor aflate în patrimoniul succesoral, a 

devenit o “armă” utilizată pentru a crea “moştenitori aparenţi”, 

uneori chiar împotriva adevăraţilor moştenitori.  

                                                 
20

 Art.84 (devenit ulterior art.81) din Legea nr.36/1995  
21

 A se vedea: Ioan Adam, Adrian Rusu, Drept civil. Succesiuni, Ed. All 

Beck, Bucureşti 2003, p.486. 



Revista ”Studium Legis”, Nr. 9 / 2012 

 50 

Deşi în principiu pare o instituţie juridică diferită de 

certificatul de moştenitor în sine, având aceleaşi condiţii de 

eliberare, aceleaşi moduri de anulare, existenţa certificatului de 

calitate de moştenitor, precum şi ideea reglementării lacunare a 

acestuia pot da în mod justificat naştere unor întrebări cum ar fi:  

- care este diferenţa între un certificat de calitate de moştenitor 

şi unul de moştenitor, atâta vreme cât după emiterea primului, 

notarul public va elibera un certificat suplimentar, ca şi cum s-ar 

fi eliberat un certificat de moştenitor în toată regula? 

- dacă tot nu se menţionează în cuprinsul certificatului de 

calitate de moştenitor bunurile care compun masa succesorală, 

deci nu creează drepturi pentru moştenitori, de ce nu se poate 

anula sau contesta mai uşor de către potenţialii moştenitori 

omişi din conţinutul său? 

- care este raţiunea emiterii unui certificat de calitate de 

moştenitor ulterior eliberării unui certificat de moştenitor? 

Apreciind ca pertinente asemenea întrebări încercăm să 

venim cu explicaţii în sprijinul justificării eficienţei eliberării de 

către notarul public a unui certificat de calitate de moştenitor. 

Certificatul de calitate de moştenitor stabileşte vocaţia 

succesorală a unor moştenitori, care urmează să facă ulterior 

nişte demersuri să-l moştenească pe defunct. 

Procedura succesorală notarială prevede că certificatul de 

calitate de moştenitor are aceeaşi forţă juridică cu cel de 

moştenitor. Acesta se eliberează în prima fază a dezbaterii 

succesorale. Diferenţa dintre certificatul de calitate de moştenitor 

şi cel de moştenitor sau suplimentar, în ipoteza în care anterior s-

a eliberat un certificat de calitate de moştenitor este aceea că 

certificatul de moştenitor cuprinde în conţinutul său în plus şi 

bunurile care fac parte din masa succesorală. 

Trebuie să avem în vedere faptul că certificatul de calitate 

de moştenitor nu este inferior certificatului de moştenitor, 

întrucât primul se va suplimenta cu bunuri şi se va întocmi cel 

de-al doilea. 

 Este ideal să se soluţioneze un dosar succesoral direct cu 

eliberarea unui certificat de moştenitor, fără a se elibera şi unul 

de calitate de moştenitor, însă dacă moştenitorii au nevoie de 

acest din urmă act pentru a-şi dovedi calitatea, neputând procura 

într-un timp scurt documente de proprietate cu care să 
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dovedească compunerea masei succesorale, aceştia trebuie să 

intre în posesia sa. 

În actuala reglementare
22

 condiţia eliberării certificatului 

de calitate de moştenitor este doar  aceea a respectării procedurii 

prevăzute de lege pentru eliberarea certificatului de moştenitor, 

exceptând dispoziţiile privind masa succesorală, nu şi a 

termenului de opţiune succesorală, care în prezent este de un an 

de la data deschiderii succesiunii. După cum este lesne de 

observat, acesta poate fi eliberat conform noii reglementări, chiar 

şi în situaţia în care s-a eliberat anterior certificatul de 

moştenitor. 

         Justificarea ipotezei eliberării ulterioare emiterii 

certificatului de moştenitor a aceluia de calitate de moştenitor, 

deşi pare la prima vedere fără sens,  poate exista spre exemplu 

atunci când notarul public a eliberat un certificat de moştenitor 

omițând să insereze în cuprinsul său toţi moştenitorii defunctului 

şi în acest context cei neevidenţiaţi pot solicita pe cale 

judecătorească constatarea nulităţii certificatului de moştenitor. 

Până la soluţionarea irevocabilă a litigiului moştenitorii omişi din 

cuprinsul certificatului de moştenitor contestat îşi vor putea 

dovedi calitatea de moştenitori solicitând notarului public 

eliberarea unui certificat de calitate de moştenitor, pe baza 

certificatului de deces al autorului lor, a actelor de stare civilă şi 

cu declaraţiile a doi martori. 

         În altă ordine de idei, trebuie să remarcăm faptul că 

certificatul de calitate de moştenitor, în formularea iniţială a 

legii, maschează, de fapt, două tipuri de acte: 

                                                 
22

 Art.116 din legea nr.36/1995 republicată în anul 2013: 

(1) La cererea moştenitorilor, notarul public, poate elibera certificat de 

calitate de moştenitor, care atestă numărul, calitatea şi întinderea 

drepturilor tuturor moştenitorilor legali , cu respectarea procedurii 

prevăzute pentru eliberarea certificatului de moştenitor, exceptând 

dispoziţiile privind masa succesorală. 

(2) Certificatul de calitate de moştenitor se eliberează cu respectarea 

procedurii prevăzute de prezenta lege pentru eliberarea certificatului de 

moştenitor, stabilindu-se şi cotele succesorale. 

(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) au aplicabilitate şi în situaţia în care s-a 

eliberat anterior certificat de moştenitor. 
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            - pe de o parte în prima situaţie este un veritabil certificat 

de moştenitor ce urmează a fi completat , 

-  în timp ce în situaţia a doua este, mai degrabă, o 

„adeverinţă”, care-i permite celui menţionat să adune 

documentele necesare obţinerii certificatului de moştenitor. 

Practica, a speculat această suprapunere şi, de multe ori, 

s-au eliberat „adeverinţe”, care ulterior au jucat rolul  de 

„certificate de moştenitor”. 

În reglementarea actuală , respectiv Legea 36/1995 

republicată în 2013,  certificatul de calitate de moştenitor pare a-

şi pierde calitatea de “adeverinţă”, fiind legat mai strâns de 

certificatul de moştenitor. Soluţia corectă ar fi fost păstrarea 

ambelor sensuri, dar cu delimitarea lor clară. 

Certificatul de calitate de moştenitor nu include în 

conţinutul său masa succesorală, utilitatea sa rezultând mai mult 

din aceea că reprezintă un mijloc de dovadă a calităţii de 

moştenitor în instanţă şi nu numai.  

Referitor la certificatul de moştenitor
23

, acesta reprezintă 

soluţia dezbaterii unui dosar succesoral, a unei succesiuni, în 

cuprinsul lui regăsindu-se constatări referitoare la patrimoniul 

succesoral, numărul şi calitatea moştenitorilor şi cotele ce le 

revin din acest patrimoniu, precum şi alte menţiuni prevăzute de 

lege. 

Acesta face dovada calităţii de moştenitor, legal sau 

testamentar, precum şi dovada dreptului de proprietate al 

moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală, 

în cota care îi revine fiecăruia.
24

 

Cei care se consideră vătămaţi în drepturile lor prin 

eliberarea certificatului de moştenitor au posibilitatea de a 

solicita instanţei judecătorești constatarea sau, după caz, 

declararea nulităţii acestuia şi stabilirea drepturilor lor conform 

legii.
25

 

Certificatul de moştenitor este eliberat de către notarul 

public după expirarea termenului de opţiune succesorală de un 

an, care curge, ca regulă, de la data deschiderii moştenirii, sau 

                                                 
23

  Art.1132 Cod civil 
24

 Art. 1133 Cod civil 
25

 Art. 1134 Cod civil 
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chiar înainte de împlinirea acestui termen, dacă sunt cunoscuţi 

toţi moştenitorii. Acesta este eliberat de către notarul public, doar 

dacă între moştenitori nu există neînţelegeri, în legătură cu 

împărţirea masei succesorale. În absenţa consensului dintre 

moştenitori, drepturile succesorale vor fi determinate de către 

instanţa de judecată, în cadrul unei proceduri contencioase, 

procedură care presupune costuri mult mai mari. 

Prin urmare, potrivit actualului cod civil, certificatul de 

moştenitor dovedeşte dreptul de proprietate al moştenitorilor, şi 

nu doar calitatea acestora şi cota sau bunurile ce le revin, 

fiecăruia în parte.
26

 

Este de subliniat faptul că certificatul de moştenitor este 

acel act emis de notarul public la finalul procedurii succesorale 

notariale, care constată calitatea de moştenitor a unei persoane, 

calitate dobândită în temeiul legii sau al testamentului şi face 

dovada deplină în ceea ce priveşte calitatea de moştenitor şi cota 

sau bunurile care revin fiecărui moştenitor, iar certificatul de 

calitate de moştenitor stabileşte doar calitatea acestuia, nu şi 

întinderea drepturilor sale.  

Trebuie totodată precizat faptul că certificatul de calitate 

de moştenitor poate fi anulat la instanţa de judecătorească în 

aceleaşi condiţii prevăzute pentru anularea certificatului de 

moştenitor de cei care se consideră vătămaţi în drepturile lor. 

Prin urmare, între certificatul de calitate de moştenitor şi 

certificatul de moştenitor propriu-zis nu există o diferenţă de 

natură juridică, nici de regim juridic, diferenţele fiind doar că cel 

din urmă cuprinde, pe lângă numărul şi calitatea moştenitorilor, 

şi bunurile care formează masa succesorală, precum şi cotele de 

drept care se cuvin fiecărui moştenitor în parte, precum şi cele de 

natură pecuniară, certificatul de calitate de moştenitor 

presupunând costuri mult mai mici decât cele care vizează 

certificatul de moştenitor.  

Sub pretextul unor progrese legislative, în care se invocă 

necesitatea reformelor, procedura succesorală notarială 

jurisdicţională necontencioasă nu trebuie să fie birocratizată, prin 

exagerarea formalismelor greoaie şi costisitoare pentru 

                                                 
26

 A se vedea: Ilioara Genoiu, Dreptul la moştenire în Noul Cod Civil, ed. 

C.H.Beck, Bucureşti, 2012, p.417. 
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moştenitori, de natură să ridice şi dificultăţi notarilor publici, în 

îndeplinirea lor. 

În interesul ordinii sociale şi de drept, precum şi pentru 

apărarea drepturilor moştenitorilor şi ale terţilor, precum şi 

pentru evitarea unor soluţii alternative de lege lata şi de lege 

ferenda, procedura succesorală notarială trebuie să rămână, în 

continuare, pentru moştenitori, accesibilă, clară, simplă, 

operativă, eficientă şi cu costuri mai reduse, în raport de 

procedura contencioasă. 
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ABSTRACT: One of the novelties of the Civil Code in matters regulated is  

the intermediary contract special  between art. 2096 - 2102 inclusive. It was 

known before the advent of the current Civil Code, but for the first time this 

kind of agreement finds special regulation becoming the agreement called. 

Prior to the entry into force of the Civil Code, mediation, the legal operation, 

was known and used to create different types of contracts such as in 

insurance contracts for services involving the acquisition of real estate 

intermediation in the financial contracts, these contracts are skilled in 

doctrine and jurisprudence as commercial contracts, intermediaries are 

usually companies but there was no general regulation of intermediary 

contract. 
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1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 

                   Una din noutăţile Codului civil este contractul de 

intermediere reglementat în materia contractelor speciale între 

art. 2096 - 2102 inclusiv.  A fost cunoscut dinainte de apariţia 

Codului civil actual, însă pentru prima oară acest gen de contract 

îşi găseşte reglementare specială devenind astfel contract numit. 

                  Anterior intrării în vigoare a Codului civil, 

intermedierea, ca operaţiune juridică, a fost cunoscută şi s-a 

utilizată pentru realizarea diferitelor categorii de contracte cum 

ar fi: în materie de asigurări, în contracte de prestări de servicii 

care implicau intermedierea pentru dobândirea unor imobile, în 

domeniul contractelor financiare, toate aceste contracte fiind 

calificare în doctrină şi jurisprudenţă drept contracte comerciale, 

intermediarii fiind de regulă, societăţi comerciale însă nu a 
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existat o reglementare cu caracter general a contractului de 

intermediere
27

. 

                 Fiind creaţie a practicii, contractul de intermediere a 

răspuns necesităţii de a facilita încheierea altor contracte, prin 

identificarea rapidă a unor cocontractanţi adecvaţi, în special în 

raporturile dintre profesionişti.  

                Raportat la tehnica de redactare şi  de legiferare, în 

acord cu alţi autori
28

 suntem şi noi de părere că legiuitorul 

român ar fi avut posibilitatea, mai potrivită de altfel, să vină cu 

inovaţii structurale în materie. În cadrul Titlului al IX-lea din 

Codul civil, care reglementează diferite contracte speciale, era 

mai potrivit ca un capitol să fie rezervat contractelor de 

intermediere unde să fie prezentate toate formele specifice de 

intermediere, pe această cale s-ar fi creat un regim clar şi unitar 

convenţiilor de intermediere, împrejurare în care s-ar fi impus 

denumirea de „contract de curtaj”
29

, similară cu cea folosită în 

alte sisteme de drept. Măsura s-ar fi impus cu atât mai mult cu 

cât prin „intermediere”, în sens larg, sunt cuprinse toate formele 

juridice cunoscute, adică atât contractual de mandat (cu sau fără 

reprezentare), cu varietăţile sale (comision, consignaţie, 

expediţie) contractul de agenţie dar şi contractual de curtaj
30

. 

                                                 
27

 A. - T. Stănescu, Ş. - Al. Stănescu în Noul Cod civil. Comentariu pe 

articole, coordonatori Fl.- A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. 

Macovei, Edit. C.H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 2099. 
28

  Fl. Moţiu, Contracte speciale în Noul Cod Civil, Ediţia a III-a, Edit. 

Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 277. 
29

 Codul comercial român sau Legea nr. 509/ 2002 privind agenţii comerciali 

permanenţi (M. Of. Nr. 581 din 6 august 2002) nu cuprinde reguli speciale cu 

privire la contractul de intermediere, deşi utilitatea lui practică s-a făcut 

demult resimţită. Pe plan internaţional, s-au stabilit reguli pe bază de uzanţe 

dezvoltate de profesionişti în această materie, astfel s-au ajuns la elaborarea 

de către Camera Internaţională de Comerţ din Paris a unui model de contract 

de intermediere ocazională – ICC Occasional Intermediary Contract, 

Publicaţia ICC nr. 619-2000. Pentru detalii a se vedea D. - Al. Sitaru, C. P. 

Buglea, Ş - Al. Stănescu, Dreptul comerţului internaţional. Tratat. Partea 

specială, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 324 şi urm. 
30

 În sistemul nostru juridic, acest contract a fost desemnat în doctrină prin 

sintagma „contract de curtaj”, pentru detalii a se vedea O. Căpăţînă, B. 

Ştefănescu, Tratat de drept al comerţului internaţional, vol. II, Partea 

specială, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1987, p. 145 şi urm. 
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                  Din punct de vedere al reglementării actuale, 

intermedierea reprezintă tipul de contract ce poate fi utilizat atât 

de profesionişti care desfăşoară o activitate lucrativă, fără a fi 

exclus, dimpotrivă este benefic, şi în cazul neprofesioniştilor
31

. 

În alţi termeni, intermedierea nu este exclusă atât în materie 

comercială cât şi în materie civilă, acolo unde raporturile 

juridice impun un asemenea contract deşi, în realitate, utilizarea 

lui în domeniul civil este redusă.  

 

2. DEFINIŢIE. PARTICULARITĂŢI 

           Potrivit art. 2096 din C. civil, intermedierea este 

contractul prin care intermediarul se obligă faţă de client să îl 

pună în legătură cu un terţ, în vederea încheierii unui contract. 

           După cum rezultă din definiţie, caracteristicile acestui 

contract se reduc la un act material respectiv de a „pune în 

legătură” clientul cu un terţ în vederea încheierii unui contract. 

Această caracteristică esenţială deosebeşte intermedierea de alte 

tipuri de contracte care presupun o interpunere în formarea 

raportului juridic. 

            Sunt numeroase operaţiuni juridice care se apropie de 

contractul de intermediere însă, totuşi, intermedierea conţine 

anumite particularităţi ce o face să se deosebească net de alte 

contracte învecinate. Prezentăm mai jos câteva asemănări şi 

deosebiri dintre intermediere şi alte contracte învecinate: 

          a)Contractul de mandat cu reprezentare şi contractul de 

intermediere sunt distincte. În cazul contractului de mandat 

raporturile dintre părţi şi cele cu terţii sunt diferite
32

 faţă de cele 

izvorâte din contractul de intermediere unde se urmăreşte doar  

„punerea în legătură”  a clientului cu un terţ de către 

intermediar. La mandat obţinerea legăturii însăşi, a raportului 

juridic scontat este de esenţa contractului; mandantul devine 

parte în contractul încheiat de mandatar cu terţul, efectele se 

                                                 
31

  A. M. Mateescu în Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, 

vol. III, coordonatori M. Afrăsinei, M. L. Belu-Magdo, Al. Bleoancă, Edit. 

Hamangiu, Bucureşti, 1012, p. 471. 
32

  A. Politano, Le obligazioni del mandatario e le obligazioni del mandante, 

Editore Giuffrè, Milano, 2000, p. 309. 
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răsfrâng ca şi cum mandantul ar fi participat direct la formarea 

contractului respectiv
33

.        

             Contractul de mandat se încheie prin desemnarea 

persoanei mandatarului căruia mandantul îi dă împuternicirea de 

a-l reprezenta în virtutea încrederii pe care o are în el, în schimb 

intermediarul din contractul de intermediere nu este prepus al 

părţilor intermediate, este independent faţă de acestea, în 

executarea obligaţiilor sale nefiind subordonat vreuneia dintre 

părţi aşa cum este mandatarul faţă de mandant. De asemenea, 

efectele şi încetarea contractului de mandat sunt diferite de 

contractul de intermediere
34

; 

            b) contractul de comision, presupune achiziţionarea sau 

vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii pe seama 

comitentului şi în numele comisionarului care acţionează cu titlu 

profesional, în schimbul unei remuneraţii numite comision
35

. 

Având în vedere elementele care îl definesc, contractual de 

comision apare ca o varietate a contractului de mandat 

comercial. Într-adevăr, contractual de comision este un mandat 

fără reprezentare, în schimb intermediarul din contractul de 

intermediere nu deţine nici un mandat din partea vreuneia din 

părţi, încearcă doar să le aducă la masa tratativelor în vederea 

realizării de către acestea a acordului de voinţă pentru un anumit 

contract. Intermediarul se obligă numai faţă de client să îl pună 

în legătură cu un terţ în vederea încheierii de către acesta a unui 

contract urmărit de părţi. Obligaţia care îi revine intermediarului 

este obligaţie de a face, în acelaşi timp este şi obligaţie de 

rezultat. Nu ne aflăm aici în faţa unei obligaţii de mijloace (de 

diligenţă), contractul vizând doar rezultatul tratativelor dintre 

intermediar şi terţ cu privire la operaţiunea ce urmează a fi 

realizată de client cu terţul. 

                                                 
33

 Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Edit. Universul Juridic, 

Bucureşti,  2001, p. 311 şi urm. 
34

  Pentru efectele şi încetarea contractului de mandat, a se vedea D. Chirică, 

Drept civil. Contracte speciale, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 1997, p. 266-

270. 
35

  Pe larg despre contractul de comision a se vedea I. Rosetti-Bălănescu, Al. 

Băicoianu, Drept civil român, vol. 2, Bucureşti, p. 372; R. Sanilevici, Drept 

civil. Contracte, Iaşi, 1982, p. 210. 
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            c) contractul de expediţie, o varietatea a contractului de 

comision, prin intermediul căruia expeditorul se obligă să 

încheie, în nume propriu şi în contul comitentului, un contract 

de transport şi să îndeplinească operaţiunile accesorii. 

              Natura juridică a contractului de expediţie este 

complexă. Aici se regăsesc următoarele operaţiuni juridice:  un 

contract între expeditor şi expediţionar iar, pe de altă parte un 

contract între expediţionar şi cărăuş. Primul contract poate avea 

valoarea unui mandat, când expediţionarul îşi desfăşoară 

activitatea în numele şi pe seama expeditorului, dar poate avea şi 

valoarea unui contract de comision, când expediţionarul, deşi 

acţionează pe seama expeditorului, încheie contractul cu 

beneficiarul în numele său personal
36

. 

            Aceste elemente nu se regăsesc în contractual de 

intermediere, persoana care intermediază are poziţie de 

independenţă faţă de client şi nici nu este prepusul părţilor 

contractante aspect care îl delimitează net de contractul de 

expediţie. 

              e) contractual de agenţie este acea convenţie prin care 

comitentul împuterniceşte în mod statornic pe agent, fie să 

negocieze, fie atât să negocieze, cât şi să încheie contracte, în 

numele şi pe seama comitentului în schimbul unei remuneraţii, 

în una sau mai multe regiuni determinate
37

. 

                Definiţia contractului de agenţie rezultă din conţinutul 

art. 1 al Legii nr. 509/ 2002, prin care se caracterizează calitatea 

de agent comercial permanent
38

. Caracterele juridice ale 

contractului de agenţie sunt distincte de cele întâlnite în cazul 

contractului de intermediere.  

                 Reglementarea contractului de agenţie a fost adoptată 

sub două deziderate: mai întâi, pentru a acoperi golul legislativ 

de la noi resimţit dintr-o perioadă anterioară iar, pe de altă parte, 

scopul legii a tins către armonizarea legislaţiei româneşti cu cea 

                                                 
36

  O. Căpăţînă, Dreptul transporturilor. Contractul de expediţie a 

mărfurilor, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 1997, p. 20; R. I. Motica, Cl. Roşu, 

Drept comercial român şi internaţional, Edit. Alma Mater, Timişoara, 1999, 

p. 205. 
37

 A. M. Mateescu, op. cit., p. 471; E. Safta-Romano, Contracte civile. 

Încheiere. Executare. Încetare, Edit. Polirom, Iaşi, 1999, p. 258. 
38

  Publicată în M. Of. Nr. 581 din 6 august 2002. 
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din Uniunea Europeană, principiile legii având ca fundament 

Directiva CEE nr.86/653/1986, aplicată în ţările membre ale 

Uniunii Europene
39

. 

                 Chiar aşa fiind, trăsăturile caracteristice ale agentului 

comercial din contractul de agenţie, deşi are calitatea de 

intermediar independent, nu sunt identice cu cele avute de către 

intermediarul din contractul de intermediere. Particularităţile pe 

care contractul de intermediere le deţine, fac doar apropierea cu 

contractual de agenţie fără ca cele două să se suprapună
40

. Mai 

întâi, între intermediar şi client nu există împuternicire aşa cum 

există între comitent şi agent. Apoi, în cazul contractului de 

agenţie, agentul poate să negocieze şi/sau să încheie contracte în 

numele şi pe seama comitentului, împrejurare exclusă în cazul 

contractului de intermediere, aici intermediarul având doar rolul 

de a pune în legătură clientul cu terţul viitoare parte 

contractantă. Aspectele pe care le-am menţionat confirmă 

împrejurarea în baza căreia ne aflăm în faţa a două categorii de 

contracte distincte.  

                 Nu trebuie omis, de asemenea, că agentul din 

contractul de agenţie poate fi atât persoană fizică dar şi persoană 

juridică (societate comercială) având în acest ultim caz toate 

obligaţiile ce revin comercianţilor: publicitatea prin registrul 

comerţului, ţinerea evidenţei activităţii comerciale etc.
41

 

                 La fel ca în cazul intermediarului din contractul de 

intermediere, agentul din contractul de agenţie este un 

intermediar independent, el nu este prepus al părţilor din 

contract numai că, împuternicirea din contractul de agenţie are 

caracter statornic, în sensul că activitatea de intermediere pe 

care o desfăşoară este una de durată, iar nu accidentală, aşa cum 

este cazul mandatului comercial. Aceste trăsături caracteristice 

agenţilor duc la concluzia că formează o categorie aparte de 

                                                 
39

  M. Ene, Contractul de agenţie comercială în Uniunea Europeană, în 

Revista de Drept Comercial, nr. 11/2001, p. 33; Gh. Stancu, Privire 

comparativă a contractului de agenţie în cadrul legislaţiei europene, în 

Revista de Drept Comercial nr. 11/2007, 9 şi urm. 
40

  St. D. Cărpenaru, Contractul de agenţie în reglementarea Legii nr. 

509/2002, în Curierul Judiciar nr. 11/2003, p. 84 şi urm. 
41

  T. Prescure, R. Crişan, Contractul de agenţie – un nou contract numit în 

dreptul comercial român, în „Dreptul” nr.7/2003, p. 43-52. 
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profesionişti, cu rol deosebit în derularea activităţilor 

comerciale. 

 

3.  SCURT ISTORIC 

                Chiar dacă nu a existat în Codul civil de la 1864 o 

reglementare expresă cu privire la contractul de intermediere şi 

nici Codul comercial nu a prevăzut expres reglementări în 

domeniu, acest tip de contract a fost cunoscut şi s-a aplicat pe 

teritoriul nostru încă din perioada feudală fiind utilizat frecvent, 

în special cu privire la încheierea căsătoriei
42

. 

                 În secolul al XX-lea contractual de intermediere era 

frecvent folosit sub denumirea de contract de mijlocire, misitie 

sau samsarlâc, în domeniul civil şi comercial. 

                 În doctrina veche şi cea din perioada interbelică acest 

contract a fost definit ca fiind acea convenţie dintre două părţi, 

prin care comitentul (clientul) este acela care dă însărcinarea, şi 

mijlocitorul, samsarul (misitul) fiind persoana care execută 

însărcinarea, pentru ca, în schimbul unei remuneraţii, 

intermediarul să mijlocească comitentului iniţierea, tratarea sau 

încheierea unei afaceri dorită de el, cu un al treilea
43

. 

                 Încă de atunci, a fost remarcată importanţa deosebită 

a contractului de mijlocire în materie civilă şi comercială, dat 

fiind creşterea unor varietăţi impresionante de afaceri 

desfăşurate sub imperiul tot mai pronunţat al diviziunii muncii, 

cu tranzacţii aranjate de varii oficii de informaţii, de birouri de 

cercetări, de mijlocitori cunoscători şi specialişti care se obligă 

să ducă tratative  în vederea încheierii afacerilor cu diverşi 

clienţi şi să ajungă la nivelarea neînţelegerilor care, în genere, se 

ridică în tot cursul preliminariilor afacerilor. Mijlocitorul, spun 

                                                 
42

 D. Alexandresco, Explicaţiunea teoretică şi practică a Dreptului civil 

român în comparaţie cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni străine, 

Tomul I, Ediţia a II-a revăzută completată şi mărită, Edit. Tipografiei 

ziarului „Curierul Judiciar”, Bucureşti, 1906, p. 553, nota (3). Autorul se 

referă aici la mijlocirea unei căsătorii şi critică cu argumente pertinente 

opiniile autorilor francezi de la vremea respectivă care consideră mijlocirea 

căsătoriei operaţiune ilicită. 
43

 Fl. Sion, Curs de drept civil. Teoria generală a contractelor. Contracte 

nenumite şi convenţii matrimoniale. Contractul de mijlocire, Vol.VII 

(fascic.1), Tipografia „Cartea Românească din Cluj”, Sibiu, 1944, p. 74. 
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autorii, interbelici
44

, a ajuns o pârghie dintre cele mai puternice 

în viaţa tranzacțională modernă de la noi şi din alte ţări în care 

se folosesc intermediarii până şi pentru plasarea mărfurilor la 

negustorii ce vând mărfurile cu bucata. Mai mult, mijlocitorii 

intervin pentru clienţii lor, în chip oficial, şi la bursele de 

comerţ, însă cel mai interesant este că mijlocirea s-a împletit 

până şi în cutele actului fundamental al vieţii de familie, cu 

prilejul încheierii căsătoriilor prin aşa numitul „curtier 

matrimonial”
45

. 

         Poate că aceste argumente desluşite de către autorii 

interbelici, raportate la frecvenţa şi utilitatea contractului de 

intermediere în viaţa cotidiană, au determinat astăzi legiuitorul 

român să treacă la reglementarea lui specială în Codul civil. Cert 

este că în Europa sunt suficiente legislaţii unde contractul de 

mijlocire îşi găseşte reglementarea în Codurile civile a 

diverselor ţări. 

 

4. LEGISLAŢIE COMPARATĂ  

          Dacă ne raportăm la Europa, se poate afirma că sunt ţări 

unde legislaţia specială nu tratează o asemenea convenţie ca pe 

un contract special, definit şi reglementat de lege, formarea lui 

fiind lăsată la îndemâna doctrinei şi jurisprudenţei pe baza 

regulilor generale din materia contractelor
46

. De pildă, în Franţa 

                                                 
44

  Gr. Raicoviceanu, Contractul de misitie, în Pandectele Române, IV, 1935, 

p. 105. 
45

  Fl. Sion, op. cit., p. 75. 
46

  În sistemul de drept francez este cunoscut contractul de curtaj prin care o 

persoană denumită curtier se limitează să găsească şi să reunească părţile 

contractante, urmărind încheierea unui anumit contract de către aceştia. În 

acest caz, spre deosebire de comisionar, curtierul are doi cocontractanţi, în 

loc de unul singur, deoarece el acţionează pentru ambele părţi contractante. 

Este un intermediar care acţionează într-o totală independenţă, spre deosebire 

de salariaţi sau de voiajori, reprezentanţi sau plasatori. Prin urmare, atunci 

când un curtier negociază un contract, acesta nu va fi definitiv decât după 

acordul părţilor, în afară de situaţia în care ar avea mandat să încheie 

operaţiunea, covenţia sau uzanţele  profesionale pot combina calităţile de 

curtier cu cele de mandatar. Pentru detalii a se vedea Ph. Malaurie, L. Aynès, 

P.-Y. Gautier, Drept civil. Contractele speciale, traducere de D. Dănişor, 

coordonator al ediţiei în limba română M. Şcheaua, Edit. Wolters Kluwer, 

Bucureşti, 2009, p. 275. 
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agentul imobiliar care se limitează la a căuta şi prezenta un 

cumpărător vânzătorului sau un locatar locatorului, este calificat 

agent, în ciuda termenilor Legii Hoguet care-l califică drept 

intermediar.  

             În ţările unde contractul de intermediere este lipsit de 

reglementare specială, de regulă, este considerat contract sui 

generis, aşa cum a fost şi în sistemul nostru de drept până la 

apariţia Codului civil actual.  

            În sistemul legislativ al altor ţări din Europa cum ar fi 

Codul civil german (B.G.B), elveţian şi cel italian, contractul de 

intermediere a fost considerat deosebit de important de legiuitor 

pentru viaţa economică în genere, dovadă fiind reglementarea sa 

specială
47

.  

 

5. PĂRŢILE DIN CONTRACTUL DE INTERMEDIERE 

          Aşa cum rezultă din textul art. 2096 C. civil, părţile 

contractante din contractual de intermediere sunt: intermediarul 

şi clientul. 

       a)Intermediarul sau curtierul este o persoană independentă 

în raport cu părţile contractante, el poate fi persoană fizică sau 

juridică care acţionează în nume propriu, asumându-şi obligaţia 

faţă de client de a-l pune în legătură cu un terţ, potenţial 

                                                 
47

 De pildă, în Codul civil german găsim un întreg titlu, al VIII-lea din 

secţiunea a VII-a, în care sunt reglementate diferite contracte, în particular, 

prin art. 652 C. civil german (BGB) se află reglementate: a) promisiunea 

contractuală de remuneraţie pentru mijlocirea unei afaceri, este aşa zisul 

„contract de mijlocire”; b) caracterele acestei convenţii în codul german se 

referă la prestarea unei munci utile în folosul exclusiv al clientului cu care s-a 

convenit însărcinarea dată. Dacă mijlocitorul  se dovedeşte că nu îşi 

îndeplineşte însărcinarea cu bună-credinţă ori a lucrat în interesul celeilalte 

părţi nu are dreptul la remuneraţia promisă nici la despăgubiri. Dacă 

remuneraţia este disproporţionată în raport cu munca prestată, ea poate fi 

scăzută pe cale judecătorească; c) potrivit regulilor din Codul civil german, 

plata remuneraţiei este îndreptăţită numai atunci când mijlocitorul reuşeşte să 

îndeplinească sarcina care i-a fost încredinţată; d) sunt prevăzute reguli 

speciale în legislaţia germană cu privire la curtajul matrimonial. Spre 

deosebire de legislaţia franceză şi cea română, unde o asemenea intermediere 

nu creează obligaţii, legislaţia germană stipulează că deşi curtajul 

matrimonial nu creează obligaţii civile, dar se păstrează şi aici caracterul de 

obligaţii natural, remuneraţia prestată pe baza unei atari convenţii nu este 

supusă restituirii (art. 656 c. civil german). A se vedea Fl. Sion, op. cit., p. 76.  
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cocontractant pentru ca în urma negocierilor clientului cu terţul 

să încheie un contract determinat. 

            Din conţinutul textului rezultă că intermediarul are 

poziţie independentă faţă de client, el nefiind prepusul 

clientului, dimpotrivă are în raport cu acesta şi cu terţul parte 

contractantă o poziţie independentă. 

            Dat fiind faptul că contractul de intermediere face parte 

din categoria convenţiilor fără reprezentare, intermediarul nu 

intră în clasa reprezentanţilor aşa cum  sunt definiţi în caz de 

mandat. Rolul său fiind de simplu mijlocitor pentru că nu ia 

parte la încheierea contractului dintre persoanele puse în 

legătură. De aici şi obligaţiile sale restrânse în raport cu alte 

categorii de persoane şi cu părţile contractante. 

              Atunci când prin contractul de intermediere s-a stipulat 

şi posibilitatea pentru intermediar de a reprezenta clientul sau 

ambele părţi, cu prilejul negocierilor şi încheierii contractului, 

împrejurare permisă de lege, datele se schimbă cu privire la 

drepturile şi obligaţiile pe care intermediarul le deţine. În acest 

caz, pe lângă contractul de intermediere apar elemente cu privire 

la mandatul cu reprezentare. 

           b) Clientul este persoana pentru care intermediarul se 

obligă să îl pună în legătură cu terţul viitor partener de afaceri, 

pentru realizarea contractului urmărit. 

             La fel ca intermediarul, clientul poate fi persoană fizică 

sau juridică, în ambele cazuri este necesar să îndeplinească 

condiţiile impuse de lege pentru a încheia acte juridice de natura 

celor vizate. 

 

6. CARACTERE JURIDICE 

             Raportat la misiunea ce urmează să o îndeplinească 

intermediarul din contractul de intermediere, următoarele 

caractere juridice pot fi reţinute ca elemente definitorii ale 

contractului: 

       a) Este un contract consensual, fiind valabil încheiat prin 

simplu consimţământ al intermediarului cu clientul, fără vreo 

formalitate suplimentară independent de natura contractului pe 

care urmează să-l încheie clientul cu terţul. Aici legiuitorul 

derogă oarecum de la regula simetriei actelor juridice, cunoscută 
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în domeniul mandatului
48

. Totuşi, deşi valabil prin simplul 

consimţământ al părţilor, pentru dovadă, se impune încheierea 

lui în scris, mai cu seamă atunci când există divergenţe cu 

privire la remuneraţia intermediarului sau se solicită restituirea 

cheltuielilor făcute în vederea intermedierii
49

. 

         b) Este un contract cu titlu oneros, pentru că fiecare din 

părţi tind către obţinerea unui folos patrimonial. Caracterul 

oneros este prezumat, dat fiind faptul că intermediarul 

efectuează activitatea de intermediere cu titlu profesional. Ne 

întrebăm: este posibil sau nu încheierea contractului cu titlu 

gratuit ? credem că răspunsul afirmativ este în concordanţă cu 

realitatea. Nimic nu împiedică părţile să încheie contractul 

gratuit, intermediarul desfăşurând activitatea fără nici o 

remuneraţie. 

         Potrivit art. 2097 C. civil, intermediarul are dreptul la 

remuneraţie din partea clientului, numai atunci când contractul 

intermediat se încheie ca urmare a intermedierii sale. Per a 

contrario, în toate cazurile în care contractul nu se încheie sau 

se încheie dar nu ca urmare a intermedierii, intermediarul nu are 

dreptul la remuneraţie. 

         Ce se întâmplă însă atunci când contractul numai parţial se 

încheie datorită intermedierii şi parţial datorită altor împrejurări 

independente de intermediere ? Codul civil nu spune nimic în 

                                                 
48

 În practica judiciară s-a subliniat că în situaţia în care pentru actul pe care 

mandatarul urmează să îl încheie cu terţul în numele mandantului, se cere 

forma solemnă ad validitatem, cum este cazul înstrăinărilor care vizează 

terenuri, procura nu poate fi acordată printr-un mandat tacit sau printr-un 

expres exprimat în baza unui înscris sub semnătură privată. La fel, procura nu 

poate fi dedusă nici dintr-un mandat aparent, procura fiind necesar să îmbrace 

aceeaşi formă cu actul care urmează să fie încheiat. A se vedea P. Perju, 

Sinteză teoretică a jurisprudenţei Curţii de Apel Suceava în domeniul 

dreptului civil (semestrul II/1996). Compatibilitatea mandatului aparent şi a 

celui tacit cu regulile mandatului în materia înstrăinărilor pentru care forma 

autentică este cerută ad validitatem, în Revista „Dreptul” nr. 7/1997, p. 85.  
49

  Noile reglementări în materie civilă nu au adus modificări substanţiale cu 

privire la mijlocul de dovadă cu martori a actelor juridice. Potrivit art. 309  

alin. II C. pr. civilă, niciun act juridic nu poate fi dovedit cu martori, dacă 

valoarea obiectului său este mai mare de 250 lei. Cu toate acestea, se poate 

face dovada cu martori, contra unui profesionist, a oricărui act juridic, 

indiferent de valoarea lui, dacă a fost făcut de acesta în exerciţiul activităţii 

sale profesionale, în afară de cazul în care legea specială cere probă scrisă. 



Revista ”Studium Legis”, Nr. 9 / 2012 

 66 

această privinţă. Credem că într-un asemenea cazuri 

intermediarul are dreptul la remuneraţie în raport de contribuţia 

adusă. Instanţa de judecată fiind suverană în a stabili cuantumul 

remuneraţiei în raport de contribuţia intermediarului la 

încheierea contractului. 

      c) Este un contract comutativ, deoarece părţile contractante 

cunosc existenţa şi întinderea obligaţiilor pe care şi le asumă 

încă din momentul încheierii contractului. Obligaţiile 

intermediarului şi ale clientului nu depind de hazard, sau de 

variabile aleatorii, părţile având cunoştinţă de obligaţiile 

asumate chiar cu prilejul realizării acordului de voinţă. 

       d) Este un contract sinalagmatic, pentru că naşte pentru 

părţile contractante drepturi şi obligaţii reciproce şi 

independente. Intermediarul se obligă faţă de client să găsească 

pentru acesta un partener în vederea încheierii unui anumit 

contract, iar clientul se obligă să achite intermediarului 

remuneraţia stabilită. În toate cazurile, obligaţia pe care şi-o 

asumă intermediarul este obligaţie de a face, prescriptibilă în 

termenul general de prescripţie. 

        e) În ce ne priveşte, considerăm că intermedierea este un 

contract intuitu personae. Chiar dacă legiuitorul nu o spune 

expres, clientului nu îi este indiferent persoana intermediarului 

cu care negociază intermedierea. Aceasta, pentru că, de regulă, 

acest tip de contract a apărut şi s-a dezvoltat pe tărâm comercial, 

unde persoana partenerului de contract presupune loialitate, 

încredere reciprocă şi adeseori promptitudine. În nici un caz 

clientul nu alege aleatoriu intermediarul, de fiecare dată când se 

impune intermedierea persoana de încredere se află pe prim plan 

pentru client. 

 

7. EFECTE JURIDICE. OBLIGAŢIILE 

INTERMEDIARULUI (CURTIERULUI) 

               În cadrul contractului de intermediare, principala 

obligaţie care îi revine intermediarului este aceea de a găsi 

pentru client un contractant în vederea încheierii unui contract. 

Această obligaţie este de rezultat aspect care se poate extrage 

din dispoziţiile art. 2097 unde se prevede dreptul intermediarului 

la o remuneraţie din partea clientului, numai în cazul în care 
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contractul intermediat s-a realizat între părţi ca urmare a 

intermedierii realizată de curtier. 

              Aşadar, în acest caz primează rezultatul muncii 

intermediarului nicidecum diligenţa depusă sau calităţile sale 

personale sau mijloacele puse la dispoziţie de client. De altfel, 

această obligaţie reprezintă fundamentul contractului pentru că 

aflarea unui partener de contract pentru client este esenţa 

obligaţiei pe care intermediar. De altfel, principala misiune care 

revine intermediarului este de a favoriza prin demersurile 

efectuate încheierea contractului în care se interpune, dar fără să 

trateze chiar el însuşi operaţiunea juridică proiectată, care se va 

finaliza de către părţile puse în legătură prin intermediul lui
50

. 

              Nu poate fi negat faptul că intermediarul poate fi 

mandatat expres şi pentru încheierea contractului, aspect la care 

am făcut referire anterior. În acest ultim caz, obligaţiile care îi 

revin vor fi dublate de cele prevăzute în contractul de mandat
51

. 

            O a doua obligaţie esenţială care îi revine 

intermediarului este aceea de informare, în baza căreia el, are 

sarcina să garanteze clientului său identitatea celeilalte părţi. 

pentru aceasta este necesar să facă demersuri şi să verifice 

identitatea cocontractantului, angajându-şi răspunderea dacă 

propune contractantului său un client inexistent. Nu este obligat 

intermediarul să facă demersuri pentru a stabili dacă partenerul 

de contract pe care l-a ales clientului este sau nu solvabil. Dacă 

are cunoştinţă despre aceste aspecte, în mod obligatoriul trebuie 

să le aducă la cunoştinţa clientului său. Această împrejurare 

rezultă din dispoziţiile art. 2100 c. civil unde se stipulează că 

intermediarul este obligat să comunice terţului toate informaţiile 

cu privire la avantajele şi oportunitatea încheierii contractului 

intermediat, fără să prejudicieze  în mod culpabil interesele 

clientului.   

                                                 
50

 Fl. Moţiu, op. cit., p. 279. 
51

 Pentru analiza obligaţiilor mandatarului în contractul de mandat civil şi 

comercial a se vedea: I. Turcu, L. Pop, Contractele comerciale. Formare şi 

executare, vol. I, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 1997, p. 69; R. Petrescu, 

Principalele contracte de drept civil, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 1997, p. 86; 

Cl. Roşu, Contractele de mandat şi efectele lor în dreptul civil şi comercial, 

Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2003, p. 40-99 şi 122-163. 
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              Intermediarul are obligaţia de a prezenta afacerile cu 

exactitate, fiind astfel în măsură să pună la curent părţile 

contractante cu toate datele referitoare la operaţiunea sau 

operaţiunile ce vor avea loc din momentul încheierii 

contractului. Furnizarea de date incomplete sau inexacte de către 

intermediar sunt de natură să compromită încheierea afacerii, 

având consecinţe atât pentru partenerii de afaceri dar şi pentru 

intermediar care va fi răspunzător de cele furnizate. 

          Legea permite existenţa mai multor intermediari pentru 

realizarea afacerii. Dacă sunt mai mulţi intermediari, ei pot fi 

părţi în acelaşi contract de intermediare cu clientul dar pot fi şi 

separat, fiecare luându-şi obligaţia distinct de ceilalţi pentru 

intermediare. În raport de obligaţiile asumate, se va pune 

problema răspunderii lor în caz de eşec, sau de a cordare a 

remuneraţiei, atunci când operaţiunea a avut succes. 

        Potrivit  art. 2099 C. civil, atunci când intermedierea a fost 

realizată de mai mulţi intermediari, fiecare are dreptul la o cotă 

egală din remuneraţie stabilită global, dacă prin contract nu s-a 

stabilit altfel. Regula se aplică atunci când există contracte de 

intermediere separate dar şi atunci când rezultă din acelaşi 

contract de intermediere. 

 

8. OBLIGAŢIILE CLIENTULUI 

           Din momentul în care contractul de intermediere s-a 

finalizat cu succes, clientului îi revine ca principală obligaţie de 

a plăti intermediarului (curtierului) remuneraţia promisă. 

Dreptul la remuneraţie al intermediarului se dobândeşte prin 

încheierea contractului dintre client şi terţ, chiar dacă acesta nu a 

fost executat
52

.  

           În alţi termeni, dreptul la remuneraţie al intermediarului 

deşi este fixat din momentul în care s-a convenit cu clientul, el 

devine exigibil numai după încheierea contractului dintre client 

şi terţ. Pentru aceasta, potrivit art. 2097 C. civil, clientul este 

obligat ca în termen de 15 zile de la data încheierii contractului 

să informeze intermediarul cu privire la rezultatul negocierilor, 

în caz contrar clientul va fi obligat să suporte dublarea 

                                                 
52

 R. Rodiere, Droit commercial, Edit. Dalloz, Paris, 1970, p. 149. 
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remuneraţiei intermediarului, dacă prin contract nu se prevede 

altfel. 

            Dacă remuneraţia a fost stabilită prin contract în raport 

de valoarea contractului intermediat sau de alte elemente 

esenţiale ale acestuia, clientul este obligat să aducă la cunoştinţa 

intermediarului modul cum au fost realizate
53

. 

            Potrivit art. 2159 c. civil, dreptul la acţiune al 

intermediarului la indemnizaţia remuneratorie, se prescrie în 

termen de doi ani pentru serviciile prestate în baza contractului 

de intermediere. 

            Pe lângă plata remuneraţiei, clientul este obligat să 

restituie intermediarului şi cheltuielile făcute cu executarea 

contractului de intermediere, atunci când s-a stipulat în contract 

o atare obligaţie. 

  

9. CONCLUZII   

                 Contractul de intermediere reprezintă o noutate 

legislativă în domeniul dreptului civil. El a fost cunoscut 

dinainte de punerea în aplicare a  actualului Cod civil român. 

Anterior a existat în domeniul relaţiilor comerciale diferite 

operaţiuni juridice apropiate sau identice cu contractul de 

intermediere. Faptul că legiuitorul român s-a aplecat asupra 

acestui contract dându-i valoare de principiu prin texte, este o 

măsură salutară. Acest lucru dovedeşte diversitatea operaţiunilor 

juridice  care se încheie prin intermediari în zilele noastre şi 

creşterea lor rapidă pe plan intern şi internaţional. 

                 Menit să acopere o latură importantă a activităţii 

juridice, contractul de intermediere se alătură celorlalte 

instrumente fără de care astăzi viaţa economică ar fi de 

neconceput. Într-o lume în care globalizarea a devenit unul din 

pionii societăţii, instrumentul juridic vine să pună în valoare 

diferite realităţi sociale, să le corijeze sau să le preîntâmpine. 

Lor li se adaugă noul contract la care am făcut referire, urmează 

ca realităţile vieţii să amendeze sau nu utilitatea şi perenitatea pe 

care o deţine.         

          

 

                                                 
53

  Fl. Moţiu, op. cit., p. 280. 
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ABSTRACT: The expropriation of immovable property for the construction 

of highways, the objective of general interest, must follow a complex 

procedure, leading to the rapid and transparent goal, but equally forcing the 

real estate of property expropriated to affect the latter, the least. 
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1. PRELIMINARII 

Cadrul juridic pentru luarea măsurilor necesare 

executării lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a 

drumurilor de interes naţional, judeţean şi local îl reprezintă 

Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru utilitate publică, 

necesară realizării unor obiective de interes național, județean și 

local
54

. Potrivit acestei legi pot fi expropriate bunurile imobile 

proprietate a persoanelor fizice sau persoanelor juridice, cu sau 

fără scop lucrativ şi a oricăror altor entităţi, precum şi cele aflate 

în proprietatea privată a comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

judeţelor, pe care se realizează lucrările de utilitate publică de 

interes naţional, judeţean şi local. 

Având în vedere că aceste obiective sunt considerate a fi 

de interes național, calitatea de expropriator o are statul român, 

reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin 

                                                 
54

 Legea nr. 255/2010 a fost publicată în „Monitorul oficial al României”, 

partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, fiind modificată și completată 

ulterior prin Legea nr. 90/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

255/2010, publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 407 din 

12 iunie 2011 și prin Legea nr. 205/2011 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 255/2010, publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 

813 din 20 noiembrie 2011. 
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Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 

România - S.A., pentru toate lucrările de construcţie de drumuri 

de interes naţional. 

Exproprierea, fiind o instituție juridică de drept public 

care constă în achiziția forțată, cu titlu oneros, pentru cauză de 

utilitate publică, în condițiile legii și sub control judiciar, a unor 

bunuri imobile proprietate privată, se supune, exigențelor art. 

555 C.civ., dar și art. 562 alin. 3 C.civ. care statuează extrem de 

clar că ,,exproprierea se poaste face numai pentru o cauză de 

utilitate publică stabilită potrivit legii, cu justă prealabilă 

despăgubire...”, întărite și de prevederile art. 44 alin. 3 și 6 din 

Constituție: ,,nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză 

de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și 

prealabilă despăgubire”, iar această despăgubire se stabilește 

,,de comun acord cu proprietarul său, în caz de divergență, prin 

justiție”. 

Trebuie cunoscut și faptul că Legea nr. 33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică
55

 reprezintă 

dreptul comun în materia exproprierii, iar aplicarea particulară a 

exproprierii apare în Legea nr. 255/2010. 

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică este de 

fapt, o excepție de la caracterul absolut și inviolabil al dreptului 

de proprietate privată
56

. 

 

2. PROCEDURA DE EXPROPRIERE 

Etapele procedurii de expropriere, așa cum sunt ele 

prevăzute de Legea nr. 255/2010, sunt: 

a) aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de 

interes naţional, judeţean sau local; 

b) consemnarea sumei individuale aferente reprezentând plata 

despăgubirii pentru imobilele care fac parte din coridorul de 

expropriere şi afişarea listei proprietarilor imobilelor; 

c) transferul dreptului de proprietate; 

d) finalizarea formalităţilor aferente procedurii de expropriere. 

                                                 
55

 Republicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 472 din 5 iulie 

2011. 
56

 A se vedea, Liviu Pop și Liviu-Marius Harosa, Drept civil. Drepturile 

reale principale, Editura Universul Juridic, București, 2006, p. 97.  
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În vederea realizării lucrărilor, expropriatorul are 

obligaţia de a aproba prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii, 

indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor de interes naţional, 

judeţean şi local, pe baza documentaţiei tehnico-economice 

aferente, amplasamentul lucrărilor, conform variantei finale a 

studiului de prefezabilitate, respectiv a variantei finale a 

studiului de fezabilitate, după caz, sursa de finanţare, precum şi 

declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care 

constituie coridorul de expropriere, a listei proprietarilor aşa 

cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de cadastru şi 

Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, 

sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către 

expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în 

vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor 

publici şi termenul în care acestea se virează într-un cont deschis 

pe numele expropriatorului la dispoziţia proprietarilor de 

imobile.  

Amplasamentul lucrării se aduce la cunoştinţa publică 

prin afişarea la sediul consiliului local respectiv, prin afişare pe 

pagina proprie de internet a expropriatorului şi va fi comunicat 

spre avizare şi recepţie Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară.  

Amplasamentul va fi materializat prin bornarea tuturor 

punctelor de coordonate care îl definesc pe acesta. Autorităţile 

administraţiei publice locale vor include coordonatele 

coridorului de expropriere în planurile urbanistice generale ale 

localităţilor. Actualizarea planurilor urbanistice generale ale 

localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism poate fi 

finanţată şi de către expropriator.  

Potrivit art. 7 din Legea nr. 255/2010, după aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici, a documentaţiilor de urbanism 

şi amenajare a teritoriului sau a documentaţiilor topo-cadastrale, 

după caz, expropriatorul are obligaţia consemnării sumelor 

individuale reprezentând plata despăgubirii la dispoziţia 

proprietarilor de imobile, individualizaţi conform listei 

proprietarilor, aşa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale 

de cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, afectaţi de prevederile prezentei legi, 

precum şi obligaţia afişării listei imobilelor ce urmează a fi 

http://legeaz.net/legea-33-1994-exproprierea-utilitate-publica
http://legeaz.net/legea-7-1996-cadastru-publicitate-imobiliara
http://legeaz.net/legea-7-1996-cadastru-publicitate-imobiliara
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expropriate şi care fac parte din coridorul de expropriere, 

anterior notificării proprietarilor. 

În considerarea principiului fundamental, conform căruia 

anterior exproprierii se face o dreaptă despăgubire, în practică 

nu se respectă de fiecare dată acest principiu. Spre exemplu, pe 

tronsonul de autostradă Timișoara-Lugoj și Lugoj-Deva, deși 

lucrările au demarat cu un an în urmă, unii proprietari de 

terenuri nu au fost nici măcar notificați, nu s-a emis hotărârea de 

expropriere și nici nu s-au achitat sumele corespunzătoare 

pierderii dreptului de proprietate. 

După expirarea termenelor legale de contestare, 

expropriatorul are obligaţia emiterii deciziei de expropriere. 

Această decizie de expropriere constituie titlu executoriu 

pentru predarea bunului imobil, atât împotriva celor expropriaţi, 

cât şi împotriva celor care pretind un drept legat de bunul imobil 

expropriat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a 

litigiului legat de proprietatea bunului imobil expropriat. 

Contestaţia asupra deciziei de expropriere nu suspendă 

transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile în 

cauză.  

Decizia de expropriere se emite şi îşi produce efectele şi 

în situaţia în care proprietarii imobilelor cuprinse în listă nu se 

prezintă în termenele stabilite de art. 8, nu prezintă un titlu 

valabil sau nu sunt cunoscuţi proprietarii, precum şi în situaţia 

succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuţi sau în 

care nu se ajunge la o înţelegere privind valoarea despăgubirii. 

 Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din 

proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în 

proprietatea publică a statului sau a unităţilor 

administrativteritoriale şi în administrarea expropriatorului 

operează de drept la data emiterii actului administrativ de 

expropriere de către expropriator, ulterior consemnării sumelor 

aferente despăgubirii.  

După efectuarea transferului dreptului de proprietate, 

expropriatorul solicită intabularea dreptului de proprietate 

asupra culoarului de expropriere în baza unei documentaţii 

întocmite pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, 

în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile. Ulterior 

operaţiunii de intabulare, expropriatorul are obligaţia de a începe 

http://legeaz.net/legea-33-1994-exproprierea-utilitate-publica
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lucrările într-un termen considerat rezonabil, în funcţie de 

complexitatea acestora. 

În ultima etapă a procedurii exproprierii, se verifică și se 

finalizează toate formalitățile necesare în procedura exproprierii. 

 Potrivit art. 22 din Legea nr. 255/2010, expropriatul 

nemulţumit de cuantumul despăgubirii prevăzute de art. 19 din 

lege, se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în 

termenul general de prescripţie
57

, care curge de la data la care i-

a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului 

despăgubirii, sub sancţiunea decăderii, fără a putea contesta 

transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra 

imobilului supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu 

suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului 

despăgubirii şi transferului dreptului de proprietate.  

Termenul în care moştenitorii expropriatului defunct se 

pot adresa instanţei judecătoreşti curge de la data acceptării 

succesiunii. Acţiunea astfel formulată se soluţionează potrivit 

dispoziţiilor art. 21-27 din Legea nr. 33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în ceea ce priveşte 

stabilirea despăgubirii. 

Atât procedura de expropriere, cât şi obiectivele de 

utilitate publică, ce fac obiectul acestei legi, nu pot fi suspendate 

sau sistate la cererea vreunei persoane care invocă existenţa unor 

litigii privind posesia ori proprietatea imobilului expropriat. 

 

3. CONCLUZII 

În normele internaționale, acelea ale Declarației 

Drepturilor Omului din anul 1948 - art. 17 și respectiv ale art. 1 

parag. 1 teza a II-a din Primul Protocol Adițional la Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului și Libertăților sale 

Fundamentale, sunt prevăzute principii clare referitoare la 

dreptul de proprietate, drept de proprietate pe care 

expropriatorul trebuie să îl respecte. Exproprierea de facto, 

                                                 
57

 La cererea reclamantului-persoană expropriată, instanța de judecată poate 

dispune exproprierea suplimentară, dacă pe baza unei expertize tehnice de 

specialitate se constată că terenul rămas nu mai corespunde destinației inițiale 

sau nu mai există căi de acces la acesta. În acest sens, a se vedea, Gabriela 

Florescu, Exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Practică 

judiciară, Editura Hamangiu, 2011.  
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trebuie să se realizeze cu respectarea întocmai a procedurii 

prevăzute de lege și nu sub așa-zisă protecție a unor lucrări de 

interes public, să nu se țină cont de dreptul de proprietate.   

Totodată, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 

precizat în mai multe hotărâri care sunt condițiile de aplicare a 

articolelor ce vizează dreptul de proprietate privată, inclusiv în 

ceea ce privește ingerințele autorităților publice în exercitarea 

dreptului la respectarea bunurilor sau în reglementarea folosinței 

bunurilor: în cauza Arsenovici contra României (hotărârea din 7 

februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 325 din 18 mai 2010) Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului reține că „o ingerință a autorității publice în 

exercitarea dreptului la respectarea bunurilor trebuie să fie 

legală...Ingerința în dreptul de proprietate trebuie nu numai să 

urmărească un scop legitim, conform cu interesul general, ci să 

păstreze un raport rezonabil de proporționalitate între 

mijloacele utilizate și scopul urmărit, prin orice măsură aplicată 

de stat, inclusiv măsurile menite să reglementeze folosința 

bunurilor unui individ. Este ceea ce exprimă noțiunea de „just 

echilibru” care trebuie păstrat între cerințele interesului 

general al comunității și imperativele de apărare a drepturilor 

fundamentale ale individului”.  

Având în vedere aceste argumente, se impune a fi 

păstrată o poziție de egalitate între expropriator și expropriat, iar 

raportul rezonabil de proporționalitate între mijloacele utilizate 

și posibilitățile de apărare a dreptului de proprietate de către 

proprietarii expropriați, să nu fie disproporționat. 

În esență, considerăm că legiuitorul a căutat de-a lungul 

timpului să aducă îmbunătăţiri şi să eficientizezeaceastă 

procedură, ajungându-se la formula actuală a normelor de drept, 

însă această procedură trebuie respectată de organele abilitate.  
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ABSTRACT: Peace of Westphalia was a series of peace 

treaties signed between May and October of 1648 in Osnabrück and Münster. 

These treaties ended the Thirty Years War (1618–1648) in the Holy Roman 

Empire. 

The Peace of Westphalia treaties can be denoted by two major events. 

-the Treaty of Münster -  concerning the Holy Roman Emperor and France 

and their respective allies; 

-the Treaty of Osnabrück - concerning the Holy Roman Emperor, the Empire 

and Sweden and their respective allies. 

These negotiations lasted for four years, during 1644-1648, and in the 

end, Protestants, Catholics, monarchies, and republican forms of government, 

were treated as having equal status in negotiations and in the treaty. 

National sovereignty became a recognized part of international law, because 

in the treaty, the state, not supranational institutions, like the ones the 

Emperor or the Pope led, was declared to be the highest authority on national 

and international law. This was the first of an almost endless series of 

violations against the treaty, where the last paragraphs of the treaty about the 

right to intervene into the affairs of Germany, were used as a pretext to 

promote all kinds of evil. Furthermore, it was stressed, for the first time in an 

official state-to-state treaty, that cooperation among independent states, not 

supranational force, should be the foundation for international law. 

It will be interesting to see what the future of Westphalian sovereignty holds. 

KEYWORDS: Westfalic peace, peace treaties, sovereignty, 

independents, general rules of internationals law. 

 

1. CADRUL ISTORIC 

Imperiile fascinează. Ca orice lucru care vine din trecut, 

par încărcate de acea măreție care prezentului ii lipsește. 

Imperiile ii fascinează, deopotrivă, pe cei care își revendica o 

istorie petrecuta in interiorul frontierelor lor si pe cei care 

trăiesc, uneori convulsiv, complexul de a le fi fost la margine. 

Așa cum le rememorează astăzi istoricii, imperiile stau chiar in 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peace_treaty
http://en.wikipedia.org/wiki/Peace_treaty
http://en.wikipedia.org/wiki/Osnabr%C3%BCck
http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnster
http://en.wikipedia.org/wiki/Thirty_Years%27_War
http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Roman_Empire
http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Roman_Empire
http://www.polsearch.com/topics/Protestant?PHPSESSID=3t84h17rmku51dnle14uiqcgs5
http://www.polsearch.com/topics/System-of-government?PHPSESSID=3t84h17rmku51dnle14uiqcgs5
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inima Istoriei; ele au făcut cel mai adesea istoria, iar oamenii lor 

au scris buna parte din aceasta istorie. 

In dezvoltarea dreptului internațional un moment de 

deosebita semnificație îl reprezintă tratatele de pace de la 

Westfalia din 1648, prin care s-a pus capăt Războiului de 30 de 

ani. Pacea de la Westfalia este considerate piatra unghiulara a 

dreptului internațional. Așa numitul Război de 30 de ani (1618-

1648) a început ca un război religios, prin răscoala anti-

habsburgica din Boemia.  

Tratatul de pace este alcătuit din două documente: 

„Tratatul din Münster” (încheiat între Sfântul Imperiu Roman şi 

Franţa) şi „Tratatul din Osnabrück” (încheiat între Sfântul 

Imperiu Roman şi Suedia). Cele două tratate alcătuiesc 

împreună Pacea Westfalică. Primele negocieri de pace au avut 

loc în Köln, urmate de negocierile din Lübeck şi Hamburg. 

Tratativele de la Munster vizau statele europene catolice, 

iar cele de la Osnabrck pe cele protestante. La discuțiile, care s-

au prelungit pe durata a șase ani (1642-1648), au participat 

ambasadorii statelor implicate in conflict si peste 550 de 

delegați, sub supravegherea nunțiului papal Fabio Chigi. 

Trimisul imperial, contele (ulterior Prinţ) Johann Ludwig 

von Nassau Hadamar, conduce negocierile de pace cu succes, 

până la capăt. Trimişii spanioli şi olandezi semnează Pacea din 

Münster în Rathaussaal (Primăria oraşului), la 15 mai 1648. 

Pentru tratatele din 24 Octombrie 1648 nu a avut loc o asemenea 

ceremonie festivă. 

În Pacea Westfalică au fost reafirmate prevederile Păcii 

Religioase de la Augsburg(1555), prin care religia catolică şi cea 

protestantă (luterană) erau privite ca religii egal îndreptăţite, şi, 

totodată, aceste prevederi au fost extinse, cuprinzând şi 

confesiunea calvină din imperiu. 

Începutul  războiului a avut loc pe data de 23 mai 1618 

la Praga, când a început rebeliunea împotriva 

reprezentanților imperiali prin „aruncarea lor pe fereastra”  si 

manifestarea dorinței de emancipare. Revolta cehilor a luat 

proporții internaționale, implicând state din vestul si estul 

Europei. 

 Inițial statele germane, aflate in tabere opuse:prima, sub 

steagul catolicismului, din Austria, Spania si o serie de state 

http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnster
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2ntul_Imperiu_Roman
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Osnabr%C3%BCck
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2ntul_Imperiu_Roman
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2ntul_Imperiu_Roman
http://ro.wikipedia.org/wiki/Suedia
http://ro.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln
http://ro.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbeck
http://ro.wikipedia.org/wiki/Hamburg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Johann_Ludwig_von_Nassau_Hadamar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Johann_Ludwig_von_Nassau_Hadamar
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pacea_Religioas%C4%83_de_la_Augsburg&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pacea_Religioas%C4%83_de_la_Augsburg&action=edit&redlink=1
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germane catolice, conduse de Bavaria;cea de a doua sub semnul 

protestantismului, din Suedia (care era recunoscuta ca fiind cel 

mai puternic dintre statele scandinave considerata mercenarul Franței 

lăsându-se cumpărată de aceasta , având o subvenție anuala de un 

milion de livre, in schimbul acestei sume trebuind sa participe 

cu 30 000 de pedestraşi si 6 000 de călăreți), Danemarca, statele 

germane protestante si Franța – deși era catolica. 

Danemarca si Suedia au intervenit succesiv de partea 

protestanților, dar au fost înfrânte si habsburgii si-au restabilit 

autoritatea pe teritoriul Germaniei . A intrat apoi in război 

Franța de partea protestanților, împotriva Imperiului 

Habsburgic. In aceeași tabără a participat in diferite momente si 

principatul Transilvaniei începând cu noiembrie 1643 prin 

Tratatul de la Alba Iulia dintre Franța, Suedia si Transilvania, 

principele Transilvaniei,Gheorghe Rakoczi I - sprijinit de Vasile 

Lupu si Matei Basarab - intra in război împotriva imperialilor 

începând operațiunile militare in Ungaria Superioara si obținând 

victorii. Statele feudale din Germania si Nordul Italiei erau 

grupate sub conducerea Sfantului Imperiului Roman de origine 

germana, conduse de casa de Austria, care putea sa domine 

Europa. In interiorul acestuia însă nu exista o conducere 

centralizata, datorita slabelor mijloace de comunicație, feudalii 

considerând puterea împăratului ca nominala. Titlul de împărat 

romano-german îl va păstra ambiţioasa casă de Habsburg cu 

toate că era un titlu lipsit de orice putere. Reforma (desprinderea 

de biserica catolica) a oferit prinților rebeli ocazia sa-si afirme 

neatârnarea si fata de împărat si fata de papalitate. 

A fost un război distrugător, in urma căruia Europa 

centrala a fost devastata,iar combatanții epuizați au trecut la 

negocieri de pace. 

Deși războiul a fost purtat sub o motivație 

religioasa, protagoniștii urmăreau scopuri naționale precise. 

Astfel, Casa de Austria urmarea unificarea Germaniei sub 

sceptrul Vienei prin câștigarea pe plan religios a pozițiilor 

pierdute in favoarea protestanților, după reforma inițiata de 

Martin Luther in 1517. Danemarca urmarea sa-si păstreze 

pozițiile pe care le avea in Germania, iar Suedia dorea 

extinderea posesiunilor teritoriale si asigurarea unor interese 

comerciale in Germania. Participarea la război a 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Habsburg
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Transilvaniei, sub Bethlen si Rakoczy împotriva habsburgilor, 

urmarea consolidarea statului aproape independent si a poziției 

internaționale a principatului fata de Austria. O atenție deosebita 

merita poziția Franței, care, deși catolica, a sprijinit si a inițiat 

alianțele anti-habsburgice si apoi a intervenit direct in război in 

al 17-lea an(anul 1635). Sub conducerea cardinalului 

Richelieu (prim ministru), Franța a impus prioritatea interesului 

de stat fata de alte preocupări, inclusiv cele religioase, ceea ce a 

dus la afirmarea unui principiu nou in politica externa a statelor, 

ca aceea al “raison d etat” rațiunii de stat. Deși cardinal al 

bisericii catolice, Richelieu a văzut in încercarea habsburgilor de 

a restabili religia catolica peste tot in Europa o amenintare 

geopolitica la securitatea Franței, o manevra politica prin care se 

urmarea dobândirea supremației in Europa Centrala si a 

pus interesul național al Franței mai presus de aspirațiile 

sale religioase, neacceptând idea ca Franța sa devina un stat de 

categoria a II a, lăsând o moștenire care, pentru următoarele 

doua secole i-a ispitit pe succesorii săi sa încerce a institui 

supremația franceza in Europa. Richelieu, deși personal era 

religios, ca om de stat mântuirea era lipsita de importanta, 

susținând ca,” Omul este nemuritor, salvarea ii vine in viața de 

apoi”, dar “Statul nu este nemuritor, el poate fi salvat acum 

ori niciodată”.  

Așa se explica si încheierea unor alianțe ale Franței 

catolice cu Danemarca, Olanda si Suedia protestante, împotriva unor state 

catolice ca Austria si Spania. Principiul rațiunii de stat avea sa 

domine politica statelor in Europa in secolele urmatoare. Pacea 

din Westfalia a însemnat triumful politicii lui Richelieu, deși la 

semnarea sa cardinalul nu mai era in viață. Continuatorul 

politicii sale – cardinalul Mazarin a preluat puterea in perioada 

când se definitivau condițiile de pace la Osnabruck si Munster. 

Mai târziu el a încheiat Pacea de la Pirinei cu Spania, împotriva 

căreia luptase ca aliat al Angliei, condusa de către Cromwell. 

Construită prin-un uriaş efort de a mulţumi pe toată 

lumea şi de a asigura o pace durabilă în Europa, Pacea 

Westfalică din 1648, ce a urmat Războiului de 30 de ani, a 

stabilit în mod practic ceea ce istoricii, politicienii şi militarii 

aveau să numească setul principiilor ce definesc suveranitatea 

naţională. 
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 Un principiu stabilit in timpul războiului de 30 de ani 

si apoi prin pacea westfalică a fost cel al echilibrului de forte 

intre principalii actori ai vieții internaționale . Aceasta însemna 

formarea de coaliții suficient de puternice pentru a menține forte 

egale pentru a preveni dominația unui stat asupra altora si a evita 

sau limita conflictele. Tratatele de la Westfalia au pus, 

de asemenea bazele concepției suveranității statelor 

naționale, ale unor norme privind suveranitatea statelor, 

egalitatea in drepturi si neamestecul in treburile lor interne, 

care vor deveni treptat principii fundamentale ale dreptului 

internațional. Pornind de la motivația religioasa a războiului si 

dorind sa stabilească independenta statelor din acest punct de 

vedere, atât fata de Sfântul imperiu german, cat si fata de 

papalitate, aceste principii si norme recunoșteau dreptul fiecărui 

stat de a se guverna potrivit intereselor si rațiunii sale.  

Ele au marcat si victoria monarhiilor împotriva 

papalității, statele devenind singurele sisteme politice legitimate, 

bazate pe teritoriu propriu si guvern independent. A fost 

consacrata independenta Olandei si a Confederației cantoanelor 

elvețiene, au fost stabilite norme privind protecția 

unor minorităţi religioase, ca si garanții colective ale 

independentei unor state (a Olandei de către Franța si Suedia). 

Aceasta evoluție in planul relațiilor internaționale a determinat 

si apariția,in prima jumătate a secolului al XVII – lea, a unor 

concepții privind normele care sa guverneze aceste relații, care 

au marcat începerea formarii dreptului internațional, așa cum il 

cunoaștem in prezent. Tratatele westfalice au conturat structura Europei 

Centrale si de Vest pentru aproape 100 de ani. 

 După pacea de la Westfalia a urmat un sir de conflicte 

militare in toata Europa, dar si in afara continentului, mai ales pe 

mari si oceane, opunând alianțe diferite, cu schimbări 

neașteptate de parteneri. Monarhii care conduceau statele in 

aceasta perioada urmăreau sa-si lărgească domeniile, sa-si 

asigure dominația asupra unor zone cat mai întinse si, 

desigur, sa-i împiedice pe alții sa dobândească prea multa 

putere. In aceasta perioada, războaiele Franței cu Spania, 

Olanda, Anglia si Austria urmăreau hegemonia asupra 

continentului, cele ale Suediei in Nord ținteau spre dominarea 

totala a Bazinului Balti, in centrul si sud-estul Europei luptau 
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pentru dominație imperiile habsburgice si otoman, iar pe mari si 

oceane avea loc confruntarea dintre Anglia si Olanda pentru 

supremație navala. 

Tot in aceasta perioada se conturează politica Angliei de 

a împiedica formarea oricărei dominații pe continent, fie de 

către Franța prin câștiguri teritoriale noi sau prin unirea 

tronurilor francez si spaniol sub același spectru, fie de către 

Austria, in același mod. Totodată, Anglia începea formarea unui 

uriaș imperiu colonial si pentru aceasta avea nevoie sa domine 

marile si oceanele.  

Vom întâlni in mod constant aceasta politica a Angliei, 

de a împiedica orice dominație pe continent. 

După Războiul de 30 de ani, prin Pacea Westfalică din 

1648, Imperiul a pierdut o mare parte din teritoriu: Lorena, 

Alsacia, o parte din Ţările de Jos (Republica Olandeză), Elveţia 

etc. Imperiul se va fărâmiţa în aproximativ 360 de state 

independente. El a continuat să existe pe hârtie şi va fi desfiinţat 

oficial abia în 1806 de către Francisc al II-lea la presiunile lui 

Napoleon Bonaparte. 

Urmarea imediata a păcii de la Westfalia o constituie 

obținerea de către Suedia, în anul 1648 a oraşul Stettin cu 

regiunea înconjurătoare; oraşul Wismar; de asemenea, 

episcopatul Bremen şi Werden. 

Spre deosebire de Suedia, Danemarca nu obţine 

teritoriile pretinse. 

Austria cedează Franţei Sundgau. 

Nu s-a reuşit o hegemonie catolică în imperiu. 

Franţa, prin uneltirile cardinalului Richelieu, devine cea 

mai influentă şi puternică ţară din vestul Europei. 

Părţi mari din Sfântul Imperiu Roman sunt pustiite de 

război, pierderea de vieţi omeneşti fiind estimată între 3 şi 4 

milioane, la aceasta au contribuit, în principal, foametea şi 

epidemiile. 

Statele germane nu aveau ieşire la mare, fiind excluse 

din comerţul maritim, ceea ce a cauzat, în viitor, lipsa coloniilor 

germane, şi constituia un dezavantaj dezastruos pentru o 

perioadă de 150 de ani în piaţa de desfacere, sursă de materii 

prime, frânând dezvoltarea economică a acestor state, în 
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comparaţie cu puterile maritime ale acelei epoci (Olanda, Anglia 

şi Franţa). 

 

2. DEFINIŢIILE SUVERANITĂŢII 
Definițiile suveranității sunt nenumărate. Practic, în 

funcţie de momentul în timp, de ideologie, de diferitele şcoli de 

gândire în relaţiile internaţionale, de interesele statale sau ale 

organizaţiilor internaţionale, specialiştii au oferit diverse 

accepţiuni ale termenului, de la noţiuni situate mai degrabă în 

zona teoriei politice la concepţii subordonate exclusiv 

principiilor dreptului internaţional. 

Într-o accepţiune clasică a definiţiei elaborate de Jean 

Bodin, “suveranitatea este puterea absolută şi perpetuă a unei 

Republici, pe care latinii o numesc majestatem…Suveranitatea 

nu este limitată, nici în putere, nici în conţinut, nici în timp”
58

. 

Suveranitatea are cinci atribute sau mărci:  

1-prerogativa de a numi înalţii magistraţi şi definirea 

funcţiei fiecăruia;  

2-promulgarea sau abrogarea legilor;  

3-declararea războiului sau încheierea păcii; 

4-dreptul de judecată, de ultimo recurs; 

5-drept de viaţă şi de moarte (sau graţierea). 

 Suveranitatea este, însă, deja limitată de dreptul 

natural
59

.  

În definiţiile ulterioare, suveranitatea apare fie ca “elementul 

esenţial pentru existenţa statului”
60

, fie drept “legitimitatea 

sursei autorităţii în cadrul unui stat”, ori “ideea că este o 

autoritate politică,absolută şi finală nu există o altă autoritate 

absolută nicăieri”
61

, ori faptul că este o construcţie socială, un 

mit modern care a fost de multe ori încălcat în practica 

internaţională – fie prin existenţa unor regimuri internaţionale de 
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facto constrângătoare, fie prin intervenţii externe, sau “biletul 

admiterii în arena internaţională”
62

.  

De asemenea, s-au operat diferenţieri în interpretarea 

sursei suveranităţii de stat. Definiţia lui Jean Bodin consfințește 

deja secularizarea puterii politice. 

Translaţia de la democraţia Iluminismului la democraţia 

de masă actuală s-a operat pe nesimţite, definiţiile rămânând 

aparent aceleaşi, însă având o semnificaţie diferită. Deşi 

Iluminismul, prin teoreticienii contractului social, a stabilit clar 

modul în care suveranitatea poporului este delegată 

guvernanţilor, în prezent, suveranitatea puterii de stat este 

descrisă drept supremaţia şi independenţa puterii în exprimarea 

şi realizarea voinţei guvernanţilor ca voinţă de stat, deosebită 

fiind de suveranitatea poporului şi suveranitatea naţională
63

. 

O altă definiţie clasică, în cadrul teoriei moderne a 

statului, este cea a sociologului german MaxWeber, pentru care 

statul “îşi arogă cu succes dreptul de a avea, în graniţele unui 

anumit teritoriu, …monopolul asupra constrângerii fizice 

legitime”
64

. 

Spiritul Hegelian, concepe suveranitatea ca o putere 

absolută nesupusă niciunei legi - aceste precepte westfaliene au 

fost, în fapt, modificate de mai multe ori pe continentul şi în 

ţările care le-au promovat, politicul fiind întotdeauna factorul 

revizionist, fermentul schimbării, în timp ce juridicul venea cu o 

oarecare 

întârziere să legifereze situaţii deja create pentru care se ofereau 

acum explicaţii şi justificări normative. Un important pas este 

făcut de cei care recunosc caracterele modelator şi moderatorale 

suveranităţii, refuzând o imagine idilică.  

G. Jellinek este unul dintre pionierii teoriilor 

moderatoare care aduc autolimitarea suveranităţii: în concepţia 
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lui, statele acceptă dreptul internaţional ca pe o necesitate 

autoimpusă, dar se văd deseori determinate să încalce această 

normă internaţională
65

.  

În secolul XX, concepţiile lui G. Scelle şi Ch. Rousseau 

reconsideră 

suveranitatea drept o sumă de competenţe pe care statele le pot 

delega într-o măsura mai mare sau mai mică unor organisme 

internaţionale
66

.  

Tot secolul XX a adus crearea Ligii Naţiunilor şi ulterior 

a Organizaţiei Naţiunilor Unite, aceste organisme recunoscând 

calitatea de subiect de drept internaţional statelor suverane şi 

independente, competenţele lor teritorială şi materială şi 

condamnând agresiunile unor entităţi statale asupra altora. 

Egalitatea suverană a statelor a devenit unul dintre principiile de 

bază pe care s-a fondat Carta Naţiunilor Unite: articolul 2 

(1)este relevant în acest sens – “Organizaţia este întemeiată pe 

principiul egalităţii suverane a tuturor Membrilor ei”. Rezoluţia 

ONU nr. 2625 din 1970
67

 definea principiul egalităţii suverane 

prin următoarele idei: 

- “Statele sunt egale din punct de vedere juridic”; 

- “Fiecare stat se bucură de drepturile deplinei suveranităţi”; 

- “Fiecare stat are obligaţia de a respecta personalitatea 

celorlalte state”; 

- “Integritatea teritorială şi independenţa politică a statului sunt 

inviolabile”; 

- “Fiecare stat are dreptul de a alege şi dezvolta liber sistemul 

său politic, social, economic şi cultural”; 

- “Fiecare stat are obligaţia de a respecta deplin şi cu bună 

credinţă angajamentele sale 

internaţionale şi de a trăi în pace cu celelalte state”. 
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Una dintre cele mai complete interpretări contemporane 

ale suveranităţii a adus-o Stephen Krasner, profesor la Stanford 

University, care propunea o sistematizare a definiţiilor 

anterioare într-o structură cvadripartită
68

, vorbind despre 

- suveranitatea westfaliană – care în accepţiunea lui se 

referă la organizarea politică bazată pe excluderea actorilor 

externi din procesul de exercitare a autorităţii asupra propriului 

teritoriu al unui stat; 

- suveranitatea internă – referindu-se la organizarea 

formală a autorităţii politice în cadrul statului şi abilitatea 

autorităţilor publice de a exercita un control eficient înăuntrul 

graniţelor sale; 

- suveranitatea externă – care include practicile de 

recunoaştere reciprocă între entităţile teritoriale care au o 

independenţă juridică formală, şi suveranitatea interdependenţei 

– înţelegând prin aceasta abilitatea autorităţilor publice de a 

reglementa circulaţia informaţiei, ideilor, bunurilor, populaţiei, 

poluării sau capitalului dincolo de graniţele sale tripartită.  

 

3.CARACTERISTICI ACTUALE. SUVERANITATEA SI 

UNIUNEA EUROPEANA 

Aşadar, de la momentul Păcii Westfalice şi până în 

prezent, cursul istoriei a adus modificări tezei iniţiale. Stephen 

Krasner identifică cel puţin patru cauze ale schimbărilor:  

1.convenţiile interstatale;  

2.tratatele internaţionale; 

3.coerciţia; 

4.impunerea
69

. 

Analistul american le vede ca “modalităţi de 

compromis”, admiţând totodată că ele au adus profit mai mare 

unor state decât altora. În opinia lui, Uniunea Europeană pare să 

fie, în acest sens, un club al câştigătorilor. Primele două căi sunt 

rezultatul negocierilor şi al compromisului. Ele au loc odată cu 

participarea totală sau parţială a statelor parte la aceste convenţii 
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sau tratate. Prin aceasta, schimbările pe care ele le aduc în optica 

şi funcţionalitatea suveranităţii statale sosesc pe cale paşnică şi 

nu produc convulsii, dată fiind acceptarea lor voluntară din 

partea semnatarilor.  

Celelalte două metode presupun aplicarea unor soluţii, 

de cele mai multe ori 

inacceptabile pentru statele mai slabe. Pentru ca înţelegerile 

între state, de tip contractual, să existe, ele trebuie construite pe 

oportunităţi de colaborare. Toţi trebuie să câştige, chiar dacă 

unii câştigă mai mult decât alţii
70

.  

Acceptarea noilor state trebuie să se bazeze pe 

voluntariatul lor, iar opţiunile retragerii şi restabilirii status-quo-

ului anterior trebuie să fie posibile. 

Construcţia Uniunii Europene este exemplul în mişcare 

al unui edificiu pragmatic de acest fel,pornindu-se de la 

voluntariatul statelor de a-şi crea un ţel împreună, rigoarea 

construcţiei fiind menţinută de setul de norme şi proceduri 

numite acquis communautaire. Totuşi, reversibilitatea 

procesului de integrare europeană, având în vedere gradul de 

interdependenţă atins astăzi, este practic imposibilă, chiar dacă 

teoretic ea ar putea reprezenta o opţiune. Îndeosebi pentru 

caracterul lor paşnic, convenţiile şi tratatele au fost preferate 

pentru a opera schimbări care să consolideze pacea şi cooperarea 

interstatale. În primii ani după cel de-al Doilea Război Mondial, 

numărul convenţiilor şi tratelor a crescut considerabil. După 

Krasnerşi o serie de alţi autori, unul dintre cele mai grăitoare 

exemple al modului în care o convenţie poate modifica 

suveranitatea westfaliană este cazul Regimului Drepturilor 

Omului în Europa,prin care indivizii statelor semnatare pot 

deschide acţiuni împotriva propriilor guverne la Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului, iar hotărârile acestei Curţi sunt 

obligatorii pentru sistemele juridice naţionale ale ţărilor 

membre
71

. Deciziile Curţii au dus la schimbări legislative în ţări 

precum Belgia, Germania sau Suedia, explicând evoluţia 
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conceptului de suveranitate până la modul de interpretare oferit 

în prezent de către UE sau Statele Membre
72

. 

Cea mai accentuată dintre competenţe a fost cea 

teritorială, acea putere generală, deplină şi exclusivă asupra 

gestionării teritoriului unui stat. Pentru controlul teritoriilor s-au 

dus războaie, s-au făcut alianţe, s-au promovat tratate de pace, s-

au creat instituţii internaţionale. Până la inovaţia Uniunii 

Europene, competenţa teritorială părea a fi cel mai drag atribut 

al suveranităţii statelor europene, exercitat atât pe continent cât 

şi în multe colţuri ale lumii. Autonomia în abordarea acestor 

competenţe conferă statelor dreptul a decide singure asupra 

folosirii lor. Ca atare, nu se exclude posibilitatea ca statele să 

delege unele competenţe sau materializarea lor, din proprie 

iniţiativă şi voinţă, potrivit angajamentelor asumate prin tratate. 

Este şi calea pe care au ales-o statele Uniunii Europene când au 

hotărât că unele atribute pot fi servite mai bine prin efortul 

comun, realizat sub tutela instituţiilor europene.  

Trebuie reţinut, însă, că pentru statele europene teoria 

suveranităţii se bazează pe binomul drepturi/obligaţii. În virtutea 

conţinutului teoretic acceptat de europeni şi de comunitatea 

internaţională, statele au dreptul la o personalitate internaţională, 

dreptul de a li se respecta integritatea teritorială şi dreptul la 

autoapărare, dreptul de a-şi stabili singure regimul social-politic, 

dreptul de a-şi folosi resursele, de a-şi stabili sistemul 

economico-social şi legislaţia,dreptul de a-şi conduce în mod 

liber relaţiile cu alte state, dar şi obligaţiile corelative de a 

respecta personalitatea internaţională a celorlalte state şi 

suveranitatea acestora şi de a-şi îndeplini cu bună credinţă 

obligaţiile internaţionale. 

Un alt pilon al suveranităţii juridice îl constituie 

egalitatea în drepturi a statelor în relaţiile internaţionale, 

introdusă de Vattel prin Le droit de gens, publicată prima dată în 

1758.Respectarea egalităţii suverane s-a dovedit a fi cea mai 

eficace modalitate de protejare a suveranităţii statale în sistemul 

internaţional
73

. 
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Probabil cea mai importantă contribuţie adusă teoriei 

suveranităţii în relaţiile internaţionale şi dreptul internaţional 

public, în secolul XX, a fost tocmai atestarea documentară că 

suveranitatea statelor nu poate fi absolută, iar guvernelor nu 

trebuie să li se permită abuzuri săvârşite la adăpostul “scutului” 

suveranităţii. În dreptul internaţional au fost introduse anumite 

limitări ale suveranităţii teritoriale a statelor, determinate de 

principiile şi normele Cartei ONU şi de obligaţiile asumate de 

statele membre
74

: 

- statul trebuie să garanteze străinilor aflaţi pe teritoriul 

său drepturile prevăzute de normele cutumiare şi convenţionale 

ale dreptului internaţional public; 

- statul are obligaţia să nu admită săvârşirea, pe teritoriul 

său, a unor acte care pun în pericol securitatea altui stat; 

- statul are obligaţia de a respecta imunităţile statelor 

străine – în sensul că actele unui stat nu pot fi supuse jurisdicţiei 

interne a altui stat – şi imunităţile de execuţie de care 

beneficiază bunurile de proprietate ale altui stat aflate pe 

teritoriul său. Mai mult chiar, statele nu pot invoca imunitatea 

lor de jurisdicţie în cazul tranzacţiilor comerciale, contractelor 

de muncă încheiate între un stat şi o persoană fizică, în cazul 

acţiunilor de reparaţii pecuniare sau daune. Tribunalele unui stat 

nu pot lua măsuri de constrângere împotriva bunurilor unui stat 

străin. 

 

Participarea Statelor Membre la construcţia europeană a 

avut ca bază adaptarea suveranităţii la imperativele 

interdependenţelor internaţionale şi celor decurgând din 

dezvoltarea organizaţiilor europene constituite de aceste state şi 

nu un demers juridic de limitare a suveranităţii naţionale. În 

dezvoltarea societăţii europene apăreau noi subiecte, care puteau 

fi soluţionate mai bine doar la nivel european. Punctul de 

plecare a fost punerea în comun a unor resurse economice 

folosite, la momentul respectiv, pentru susţinerea efortului de 

război: cărbunele şi oţelul. 

Ulterior, s-au adăugat chestiuni precum energia atomică, 

politica agricolă, politica tarifară comună, poluarea atmosferică, 
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Marţian, Drept Internaţional Public, Iaşi, editura Servostat, 1999, p. 83. 
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terorismul (cu atât mai mult după 11 septembrie 2001), traficul 

de droguri, crizele monetare sau contaminarea cu diferiţi viruşi, 

care depăşeau graniţele şi deci 

controlul exclusiv al statului. Statele nu mai puteau oferi soluţii 

pentru rezolvarea eficientă a acestor probleme. Rezolvarea era 

posibilă doar printr-un efort în comun.  

Partajarea acestor atribute care ţineau de suveranitatea 

interdependenţei nu afecta elementul principal al suveranităţii 

interne, şi anume organizarea procesului de decizie intern,ci mai 

degrabă îmbunătăţea controlul asupra flagelurilor amintite. 

Ţări precum Franţa sau Germania au prevăzut expres în 

constituţiile lor posibilitatea transferării unor atribute ale 

suveranităţii către instituţiile europene
75

. 

Ilustrative pentru afirmarea noului Drept Comunitar şi 

întărirea noului concept al suveranităţii sunt binecunoscutele 

speţe “van Gend & Loos” şi “Costa vs Enel”
76

. În argumentarea 

la edictarea deciziei din cazul “van Gend & Loos” Curtea 

Europeană a arătat explicit că Uniunea (la aceea vreme 

Comunitate) constituie o nouă ordine juridică de drept 

internaţional, în favoarea căreia statele şi-au limitat, chiar dacă 

în domenii restrânse, drepturile lor suverane şi ale cărei 

subiecte nu sunt doar Statele Membre, ci şi resortisanţii 

acestora. 
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 Preambulul Constituţieifranceze din 1946 prevedea că “sub rezerva 

reciprocităţii, Franţa consimte la limitări ale 

suveranităţii necesare organizării şi apărării păcii”. Constituţia germană a 

conferit federaţiei dreptul de a transfera atribute ale suveranităţii oricărei 

instanţe internaţionale pe cale legislativă. Până şi Marea Britanie a 

recunoscut, printr-o lege din 1972, primatul intereselorUE asupra celor 

naţionale: “toate drepturile, competenţele, răspunderile, obligaţiile 

şirestrângerile în vigoare, create de sau decurgând din tratate, precum şi toate 

căile de atac şiprocedurile în vigoare şi viitoare, create sau decurgând din 

tratate, şi care în conformitate cutratatele nu mai au nevoie de transpunere 

pentru a avea efect obligatoriu şi a fi aplicabile înRegatul Unit, sunt 

recunoscute, vor putea fi valorificate potrivit legii şi urmează a fi puse 

înaplicare, admise şi urmate în mod corespunzător”. 
76

CJCE cauza 26/62 N.V. Algemene Transport en Expeditie Onderneming 

van Gend & Loos/Nederlandse 

administratie der belastingen, hotararea din 5 februarie 1963, ECR 1963, p 1, 

in Aurel Ciobanu Dordea, op. cit., p 32. 
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Comunitatea avea deci o capacitate juridică şi de 

reprezentare internaţională proprie, puterile ei reale decurgând 

din limitarea competenţelor şi din transferul unor atribuţiuni 

dinspre state către Comunitate. Urmând o cale supranaţională, 

Curtea Europeană de Justiţie a promulgat în 1971 doctrina 

puterilor implicite oferite Comunităţii, care se referă la faptul că 

respective Comunitate are dreptul să creeze şi să semneze tratate 

internaţionale, pentru că acesta este singurul mod eficient prin 

care îşi poate duce la îndeplinire sarcinile. S-a creat astfel un 

corp 

de norme aplicabil resortisanţilor Statelor Membre şi ţărilor 

însele.  

Deciziile Curţii Europene de Justiţie au legitimitate în 

sistemele juridice ale Statelor Membre, tocmai drept rezultat al 

transferării acestui drept dinspre statele UE către instituţia 

suprastatală cu sediul în Luxemburg,dar şi ca urmare a doctrinei 

recunoaşterii reciproce a acestor puteri. Această doctrină, prin 

care statele Uniunii trebuie să recunoască măsurile normative 

ale altor ţări din Uniune, creează o autoritate extrateritorială, 

deoarece un Stat Membru poate promulga o lege care să 

guverneze,în fapt, activitatea unor întreprinderi proprii care 

acţionează în alte state ale Uniunii
77

.  

Politicul a fost factorul reformator şi promotor, care a 

desenat cadrul în care a intervenit apoi juridicul pentru a 

instaura domnia legii. Practic, istoria UE ne demonstrează că 

reformele au pornit şi au fost impulsionate de factorul politic, 

ulterior găsindu-se expresiile potrivite pentru încadrarea 

normativă a noilor realizări. Din punct de vedere juridic, 

Uniunea a creat în timp acel “patrimoniu legislativ”
78

,deseori 

desemnat în accepţiunea sa franceză – acquis communautaire. 
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De exemplu, o sucursală a unei bănci germane care activează în Spania este 

controlată de şi se supune regimului existent în Germania, şi nu autorităţii 

Băncii Centrale a Spaniei. Activitatea unei companii de asigurări italiene care 

operează în Germania este reglementată de legea italiană şi nu de cea 

germană. 
78

Cairns Walter, Introducere în legislaţia Uniunii Europene, Bucureşti, 

Universal Dalsi, 2001, p 12. 
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Cairns îl defineşte ca pe o sumă a tratatelor de bază şi 

instrumentelor de bază ale Comunităţii, legislaţia care derivă din 

acestea, deciziile juridice (ale Curţii Europe de Justiţie) şi 

deciziile cvasi-juridice (de pildă cele ale Comisiei pentru 

Concurenţă) ale instituţiilor comunitare şi instrumentele care nu 

sunt obligatorii, cum ar fi Opiniile şi Recomandările (de 

exemplu cele emise de Comitetul Economic şi Social) şi 

Rezoluţiile adoptate de Parlament şi Consiliul de Miniştri. 

O mai corectă denumire a ceea ce avem astăzi în UE este 

o “suveranitate partajată”. Explicat sintetic, conceptul 

argumentează că realizarea unei suveranităţi naţionale – în 

sensul de capacitate – a Statelor Membre ale UE este cel mai 

bine, mai ieftin şi mai sigur realizabilă prin colaborarea care a 

asigurat gradul ridicat de interdependenţă între membrii 

clubului. Uniunea a fost creată printr-o serie de tratate, 

îmbunătăţite şi modificate în mai multe rânduri, la care au aderat 

treptat aproape toate statele Europei Occidentale. Uniunea şi-a 

stabilit politici şi aranjamente instituţionale proprii, multe dintre 

acestea având o forţă politico-juridică ce transcede graniţele 

naţionale. S-a creat astfel o suveranitate partajată, un concept 

mult mai cuprinzător. 

Suveranitatea partajată reprezintă, invenţia politică a 

Uniunii,un concept implementat pragmatic care poate fi cheia 

dezvoltării construcţiei europene în viitor. În sensul celor 

demonstrate anterior, suveranitatea partajată nu presupune 

pierderea totală a unor atribute ale suveranităţii interne, ci 

dezvoltă capacităţile externă şi interdependentă ale suveranităţii 

naţionale, în sensul întăririi capacităţii de a reglementa chestiuni 

economico-politice – cum ar fi circulaţia capitalurilor, a 

mărfurilor şi a persoanelor,etc – de o manieră mai coerentă, mai 

ieftină şi mai eficientă.  

Statele Membre sunt chemate să întărească această 

suveranitate în comun. 

Prezentul şi viitorul conceptului de suveranitate în UE 

îndrumă către schimbări radicale. 

Transferul de suveranitate dinspre Statele Membre înspre 

instituţiile UE a avut deja loc şi pare de neimaginat o revenire la 

situațiile anterioare. 
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