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Rezumat: Să nu uităm: dreptul ocupă un loc esenţial în afirmarea identităţii noastre şi cerem instituţiilor 

statului să fie atente faţă de valorile spirituale ale naţiunii noastre. În ceea ce priveşte pierderea identităţii şi spiritului 

dreptului românesc în aproape trei decenii de la lovitura de stat din 1989 şi la zece ani de la aderarea României la 

Uniunea Europeană, este cât se poate de evident că mişcarea de renaştere naţională, revendicativă creaţie a acestor 

vremuri tulburi, poate fi situată în contextul juridic în limitele căruia a evoluat şi la care s-a raportat. Aşa fiind dreptul 

îşi revendică din plin apartenenţa la această epopee naţională într-o Românie Nouă, a românilor proprietari - 

producători, reprofesionalizată şi restructurată social, cu o nouă educaţie a muncii, o nouă solidaritate şi o demnitate 

naţională primenită într-o lume hegemonică şi globalistă unde de peste un sfert de secol, politicieni de carieră, sau 

mincinoşi de pe baricade imaginare, aserviţi învingătorului, neoliberalismului, corporaţiilor şi finanţelor străine, şi o 

media ticăloasă au ascuns românilor un adevăr simplu şi esenţial: identitatea naţională. 

 

Cuvinte-cheie: România; Uniunea Europeană; dreptul românesc; identitate; suveranitate; unitate 

naţională. 

 

 

Argumentum 

 

Ultimele evenimente, în plan intern, european şi internaţional, dar mai ales, „Cumpăna României” 
[1], o apariţie editorială a lui Călin Georgescu, gânditor independent român care iese din toate tiparele de 

management social şi economic şi din toate canoanele de guvernare anterioare, fiind primul manifest-

program naţional, de redresare şi dezvoltare durabilă a României, apărut după 1989, m-au îndemnat să 

reflectez asupra identităţii noastre naţionale, chiar a fiinţei noastre româneşti din care face parte şi ordinea 

juridică şi să aştern pe hârtie aceste gânduri.  

Revenind la „Cumpăna României”, ea concentrează într-o matrice istorică nenegociabilă, în 

respectul faţă de părinţii întemeietori ai naţiunii, vizionarismul salvator şi patriotismul ardent al autorului, 

european creştin din Răsărit. Într-o lume mai degrabă întunecoasă, cu seninul ascuns de nori, busola de mare 

trebuinţă pentru căutătorul naţional în timp, spaţii, cerneală şi culori, aduce linişte şi siguranţă. Peste ani, 

această „Stare a Naţiunii”, acest „Apel către România” în formă livrescă al lui Călin Georgescu, colaborator 

apropiat şi prieten mai tânăr al semnului de carte şi de aleasă breaslă, l-am numit pe profesorul Mircea Maliţa 

[2], se va număra, probabil, printre primele 10 cărţi româneşti din toate timpurile, alături de ale lui Dimitrie 

Cantemir, Virgil Madgearu, Nicolae Iorga, Dimitrie Gusti, Gheorghe Brătianu etc. „Cumpăna României” şi 

autorul ei sunt trei erezii mari împreună, şi un eretic. 

Prima îndepărtare de canoanele vremii este chiar acea cumpănă din titlu, ea așează manifestul lui 

Călin Georgescu în ultimele clipe dinainte de Armagedon, în spaţiul literaturii apocaliptice din secolul I de 

după Cristos, un fel de capitol 23 cu titlul „România”, de după cele 22 din Cartea Revelaţiei, Apocalipsa 

evanghelistului Ioan. O Românie surpată din toate părţile de Bestie şi Curva din Babilon - lăcomie şi colaps 

economic continuu, trufie şi criză politică perpetuă, putere coruptă din exterior, impostură, stat slab, sărac şi 

înapoiat, corupţie, mediu, sănătate, tineret eşuat, hrană, agricultură, turism, educaţie, analfabetism, modele 

alternative de „familie”, emigrări la limita exodului, vasalitate externă, deprofesionalizare, hoţi imobiliari ai 

locului, hoţi străini de pământuri agricole şi resurse naturale, dictatura corporatocraţiei fără patrie, justiţie 

privatizată, stat captiv al grupurilor mafiote, media clientelară, democraţie eşuată, libertăţi fără 

responsabilităţi etc.  

La fel ca şi mesajul lui Ioan către creştinii celor 7 biserici din Asia Mică, de a nu se lăsa asimilaţi în 

cultura Romei Imperiale, sortită pieirii, autorul „Cumpenei” îi îndeamnă pe români să refuze - şi asta este 
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erezia dintâi - neoliberalismul, „capitalismul cu mănuşile scoase”, ca panacea economică pentru timpurile 

actuale, să respingă asimilarea în pseudo-cultura globalistă şi să promoveze naţiunea, solidaritatea naţională 

şi interesul naţional. Avatarurile vechii Rome şi ale noii Rome sunt aceleaşi, spune autorul român: alegeri 

cumpărate, politica - o sursă de îmbogăţire, imperialismul ideologic, militar şi economic, războiul permanent 

dincolo de limes-ul Imperiului, prăbuşirea şi dispariţia clasei mijlocii, ruptura definitivă dintre bogaţi şi 

săraci, săraci ţinuţi în frâie atunci şi acum cu pâine şi circuri (TV/MTV). Iar Armageddonul, locul de unde a 

fost adusă în România Cumpăna din titlul cărţii, este de două milenii simbolul ultimei bătălii, atunci când 

Domnul li s-a alăturat credincioşilor, sleiţi şi aproape învinşi şi, împreună, au ieşit victorioşi. 

A doua erezie conţinută în manifestul - program este însuşi Proiectul de ţară propus de autor. Erezie 

mare, fiindcă este vorba de un proiect patriotic şi naţional, dar destinat unei ţări confiscate, în stare de 

vasalitate, dintr-o lume hegemonică şi globalistă. Erezie ieşită din proporţii pentru că proiectul de ţară al lui 

Călin Georgescu respinge indulgenţele puse pe piaţă de neoliberalism, respinge salvarea României de către 

FMI, corporaţiile apatride şi slugile lor locale, şi proclamă o Românie Nouă, a românilor proprietari - 

producători, reprofesionalizată şi restructurată social, anunţă o nouă educaţie a muncii, o nouă solidaritate şi 

o demnitate naţională primenită. Acestea sunt ideile, concluziile şi îndrumările anti-sistem ale gânditorului 

român. Erezia de căpătâi din Proiectul de ţară al lui Călin Georgescu este, deci, o Românie liberă de komisari 

itineranţi străini de oriunde ar veni ei, de gândirea şi practicile economice neoliberale, de dominaţia 

corporatocraţiei fără patrie şi a capitalului străin, de politicieni mercenari în propria lor ţară. Mai mult, erezia 

geo-politică regională de adineauri continuă şi sub un alt aspect, cu o altă mare erezie din acelaşi Proiect, a 

treia, atunci când autorul se pronunţă pentru refacerea raporturilor economice şi comerciale ale României cu 

Estul şi pentru relansarea unor afaceri profitabile. În acest sens, ţelul lui Călin Georgescu este ca românii să 

muncească şi să se întoarcă pe o piaţă unde au mai fost şi au câştigat bani buni. O piaţă gigantică, plină de 

provocări şi oportunităţi moderne, nesfârşite. O piaţă întinsă de la Bucureşti, din inima Europei, la Pacific. 

Acest ţel al său liber exprimat este o altă mare erezie. 

În sfârşit, aproape nenumărate sunt celelalte idei şi chemări la acţiune cuprinse în Proiect, toate în 

coliziune cu dogma şi establishmentul globalist, cu caricatura de management politic, economic şi social 

românesc, pornit la drum cu stângul, acum aproape treizeci de ani. Se reţine, de pildă, ideea că Proiectul de 

ţară trebuie realizat numai prin resurse şi forţe proprii, fără finanţe externe. Remarcabile, în continuare, sunt 

refuzarea transnaţionalelor şi a oligarhilor locali, şi întoarcerea la o economie cu dimensiuni umane, bazată 

pe firme de familie şi pe unităţi productive mici, pe grija pentru eco-sistem şi faţă de calitatea hranei. 

Autorul se pronunţă, apoi, împotriva privatizării resurselor naturale, a sistemului hidroelectric 

naţional, a poştei, sănătăţii, educaţiei şi distribuţiei apei; argumentează contra homosexualităţii, adoptării 

monedei euro şi vânzării de pământuri agricole şi păduri la străini. Pledează pentru primatul democraţiei 

economice faţă de democraţia directă şi chiar participativă, pentru reprofesionalizarea urgentă a ţării, 

schimbarea clasei politice actuale, nereformabilă, pentru investiţii în şcoli profesionale şi desfiinţarea 

universităţilor particulare, „fabrici de diplome” şi de absolvenţi cu o pregătire foarte slabă; pentru relocarea 

şi revigorarea forţei de muncă în zone rurale şi pentru promovarea micului producător, a breslelor şi 

meseriilor de top, asistate de o industrie nepoluantă. Pentru o economie românească locală şi regională, după 

episodul vremelnic al globalismului corporatist etc. Călin Georgescu şi Proiectul său sunt un eretic şi o 

erezie, un contestatar şi o contestare, de la paharul cu apă de băut, la refacerea prin naţionalizare a unui 

sistem bancar majoritar românesc; de la închiderea hipermarketurilor, la noul naţionalism, care trebuie să 

respingă orice proiect şi politică globalistă, unipolară, prin restaurarea încrederii în organizarea cooperatistă a 

micilor producători. 

De la primul cuvânt, la ultimul, cartea lui Călin Georgescu exprimă un curaj admirabil, convingeri 

neclintite, profesionalism, angajare responsabilă şi patriotism dar şi un alt cuvânt: speranţă. Prea puţin sedus 

de magia teoriilor conspiraţioniste, autorul acestor rânduri crede că este o speranţă legitimată nu de sprijinul 

venit de la centre de putere mondiale mai noi, care doresc eliminarea ordinii neoliberale şi a corporatocraţiei, 

ambele falimentare, ci de cunoştinţele solide ale autorului despre realitatea geo-politică globalistă, dar şi cea 

regională, în cazul României. O speranţă validată de expertiza în ce priveşte alterările, pe termen mediu şi 

lung, ale establishmentului economic şi social actual dintr-o Europă „in integrum”, Vest şi Est, cu aceeaşi 

Românie la mijlocul ei. Speranţa cuiva care percepe şi pricepe mersul vremurilor, şi merge înainte odată cu 

ele. Astăzi, criza actuală a capitalismului, ca o criză de sistem neoliberal şi a lumii globaliste, monoidentitare 

şi unipolare, se confruntă cu o provocare formidabilă, resurecţia diversităţii, a naţionalismelor şi a unei lumi 

multipolare. O resurecţie pe măsură vedem peste Atlantic, altă Americă se prefigurează. Confirmat de 

evoluţiile mondiale, Proiectul de ţară autohton este unul realist şi este posibil ca documentul să prefigureze, 

la nivel local, viitoare schimbări strategice la nivel global, spectaculoase şi atotcuprinzătoare, din deceniul 

următor. De peste un sfert de secol, politicieni de carieră, sau mincinoşi aserviţi învingătorului, 
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neoliberalismului, corporaţiilor şi finanţelor străine, şi o media ticăloasă au ascuns românilor un adevăr 

simplu şi esenţial: identitatea naţională. 

În sfârşit, este remarcabil locul din faţă acordat în Proiect mediului. Grija pentru planeta Pământ, 

începând cu pământul României, „respiră” oxigen pur în fiecare pagină, fie că e vorba de solul agricol, de 

păduri, de hrană sau de apa de băut. Proiectul susţine bătălia omului modern pentru protejarea mediului, într-

o vreme când experţi şi autori de lucrări de specialitate încearcă să aducă în dezbaterea publică cauzele 

adevărate din spatele dezastrului ecologic, iar concluziile lor dezvăluie adevărul final, deloc pe placul celor 

care conduc lumea: capitalismul neoliberal nu este viabil, nici complexul militar-industrial bazat pe 

combustibili fosili şi atât de profitabil pentru politicieni şi miliardari - toţi aceştia sunt groparii civilizaţiei 

muribunde de azi. Şi tot experţii de mai sus vorbesc de dezindustralizare, de crearea de noi locuri de muncă 

legate strict de protecţia mediului şi, fără reţineri, de înlocuirea capitalismului neoliberal cu un eco-social, ca 

unica doctrină politică viabilă a viitorului, singura capabilă să împiedice, în ceasul al 12-lea, colapsul 

ecologic general. Alţi specialişti interdisciplinari din lumea anglo-saxonă, la contactul dintre ştiinţele 

pământului şi cele sociale, ale naturii şi cele politice, spun că prioritatea nr. 1 este aflarea unei alternative la 

ideologia şi practicile economice neoliberale, a unui model economic nou, a unor căi de a coabita cu planeta, 

toate acestea fără abolirea totală a capitalismului. Greu de executat ce spun ei, pentru că tot lumii anglo-

saxone îi aparţine şi zicala: nu poţi să mănânci o prăjitură şi, în continuare, s-o ai. 

 Ideile lor cele mai bune sunt că bătălia pentru planeta Pământ trebuie să înceapă cu renunţarea la 

producţiile extrem de poluante din domeniul militar şi la industriile cu mega-impact negativ asupra mediului; 

că asta trebuie să se întâmple urgent, prin dezindustralizarea masivă a Nordului şi lichidarea celor mai mari 

distrugători ai mediului şi climei, marile corporaţii; în sfârşit, că trebuie ca Sudul sărac să fie dezvoltat pe 

principii noi, strict ecologice, fără poluarea solului, apei şi a aerului. Şi astfel, ne amintim că, acum aproape 

jumătate de veac, prin primăvara lui 1968, oamenii din Praga au început să vorbească, la fel ca ecologiştii de 

astăzi, de lumea în care trăiau şi au spus că nu vor s-o distrugă, ci să schimbe ceva la ea. Nu au zis că vor 

capitalism, ci un „socialism cu faţă umană”. Astăzi, apărătorii mediului, printre ei şi Călin Georgescu, spun 

că vor un „capitalism cu faţă umană”. 

Da, credinţa şi toate speranţele din Proiect au fost aşezate de către autor într-o Românie a unui 

„capitalism cu faţa umană”, într-o UE care ne înfăţişează minciuna în staniol a fondurilor europene. Mai clar, 

fondurile europene constituie singurul element pe care cei mai înfocaţi „europartizani“ îl pot prezenta curent 

ca un activ al apartenenţei României la UE. Acest unic element de activ este total ridiculizat de lista lungă şi 

greu atârnătoare din pasiv: de la pierderea controlului naţional asupra economiei la transformarea ţării într-o 

anexă de consum de tip colonial. Zise nerambursabile, fondurilor europene, potrivit proverbului „calul de dar 

nu se caută la dinţi“, nu li se cercetează nici sorgintea, nici menirea! În cadrul sistemului centru - periferie pe 

care îl constituie UE, fondurile europene reprezintă ban public din centru pentru susţinerea expansiunii 

companiilor private tot din centru în periferiile sistemului. Banul public, potrivit regulilor stabilite chiar de 

cei din centru, nu se poate privatiza în ţările de origine, dar, prin trimiterea la periferie, se poate privatiza la 

faţa locului. Centrul îşi permite această falsă mărinimie, pentru că extrage sistematic de la fiecare din 

periferii de câteva ori mai mult anual decât îi destinează, extracţia multiplicându-se pe măsură ce 

expansiunea privată, susţinută public, a centrului la periferie devine mai extinsă şi mai completă, adică pe 

măsură ce fondurile europene îşi realizează menirea. 

Fondurile europene reprezintă 1-2% echivalent PIB anual, în timp ce „extracția“ între o pătrime și o 

treime anual! Prin însăşi destinaţia lor structurală, care nu poate fi schimbată, acestea nu au nicio legătură cu 

nevoile reale de dezvoltare ale României, ci cu nevoile expansiunii la periferie, pe teritoriul României, a unor 

firme private din centrul vest-european. De altfel, nimeni, dar absolut nimeni nu s-a apucat să calculeze cât 

„costă” de fapt aceste fonduri. Se spune că sunt gratis. Deşi de bani gratis în istorie nu s-a auzit! Destinaţiile 

sectoriale sunt prestabilite şi neschimbabile, iar acordările sunt condiţionate de achiziţii de la donator. Și o 

adevărată armată de birocraţi se ocupă de normare, reglementare, programare, selectare, prelucrare, accesare, 

supraveghere, controlare, decontare. Doar cu miile de oameni implicaţi, mult mai bine plătiţi decât restul 

birocraţilor, se cheltuie mult mai mult decât fondurile europene alocate însele.  

Întreaga minciună în staniol a fondurilor europene este evidențiată de îndatorarea externă a 

României, rambursabilă și apăsător gâtuitoare prin termene și dobânzi. Datoria externă a României este de 

vreo 90 miliarde euro. Dar, nu este în principal a unor entități românești. Populația românească și firmele cu 

capital românesc nu se împrumută în străinătate. Nici n-ar primi bani de acolo! Singurul împrumutător este 

statul român, cu o datorie externă ajunsă la vreo 30 miliarde euro. Grosul - adică vreo 60 miliarde de euro - 

reprezintă îndatorare către străinătate a subsidiarelor din România ale unor firme străine (bănci şi societăţi 

nebancare). Expansiunea de început în România a acestora a fost finanţată cu bani din străinătate, înainte de 

toate de la societăţile-mamă. Fiind vorba de sume angajate din România, acestea trec în contul României ca 

datorie externă. În condițiile crizei economice, care a intervenit în plină apartenență a României la UE, 
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societățile-mamă din Vest au tăiat finanțarea subsidiarelor lor din România și au cerut pur şi simplu statului 

român să aducă el bani din străinătate, pentru a le completa reducerea finanţării din partea mamelor lor, 

ameninţând că altfel îşi iau tălpăşiţa. S-a inventat cea mai murdară modalitate de ieşire!  

Un experiment fără precedent! A fost pus statul român să se împrumute de la FMI-UE pentru a aduce 

pe piaţă firmelor străine finanţarea de care fuseseră private, în contextul crizei, de către mamele lor din 

Occident. Un experiment straniu: un împrumut pentru alţii! Datoria publică externă însă a luat-o razna, statul 

român fiind obligat să preia prin aceasta finanțarea expansiunii în continuare a firmelor vest-europene în 

România. De plătit rămâne să plătească populaţia şi firmele româneşti în calitate de contribuabili. Comparați 

nota de plată (dobânzi și rostogoliri de circa 10 miliarde euro anual) cu mărunțișul fondurilor europene în 

contextul unui drept al UE utilizat pentru a justifica această construcţie juridică suprastatală. Iar o discuţie pe 

această temă, inclusiv a dreptului UE, unul dintre instrumentele constituirii şi, apoi al accesării fondurilor 

europene, ni se pare actuală şi utilă în continuare. 

 

1. Actualitatea discuţiei 

 

Dreptul reprezintă, în ciuda aparențelor invocate uneori, unul dintre domeniile şi formele cele mai 

complexe ale cunoaşterii umane şi prin aceasta cele mai dificile şi specifice de investigare, pe măsura rolului 

său major în organizarea şi asigurarea dezvoltării societății. Într‐adevăr, el se numără printre puținele cazuri 

în care ştiința, tehnica şi arta se alătură, conviețuiesc, se intersectează şi se combină într‐o ecuație unică, 

rezultând trei culoare interdependente, dar care îşi păstrează specificul de căutare, identificare, manifestare şi 

exprimare a savoire‐lui juridic: doctrina, jurisprudența şi ştiința dreptului [3]. 

Reformele legislative majore, precum cele cunoscute de România în ultimele decenii, prin 

recodificarea dreptului privat şi a dreptului penal, receptarea dreptului UE în vederea aderării şi prin 

integrarea europeană şi exprimarea cerințelor fenomenului mondializării, inclusiv juridice, presupun reacții 

corespunzătoare în planul teoriei şi practicii dreptului. Ele impun, în vederea perceperii şi exprimării 

impactului teoretic, adoptarea şi desfăşurarea unei investigații ştiințifice complexe, de durată, dar 

indispensabilă, menită să orienteze procesul ulterior de realizare şi perfecționare a dreptului [4]. 

Prima se referă la formularea treptată a noii doctrine, menită să ofere explicațiile teoretice necesare 

noului complex legislativ, ca o premisă absolut indispensabilă a înțelegerii şi explicării corespunzătoare, în 

litera şi spiritul lor, a noilor texte juridice. În acelaşi sens, se cuvine să acționeze şi noua „doctrină 

jurisprudențială”, care numai în urma unui reviriment major îşi poate redefini rolul, conținutul şi mizele în 

cadrul sistemului juridic. Trecerea de la vechea „practică judiciară” la veritabila jurisprudență s‐a dovedit un 

proces sinuos, îndelungat, încă în curs, care trebuie repede desăvârşit şi ancorat în noile repere ale ordinii 

juridice. În fine, toate asemenea evoluții ale fenomenului juridic vor face obiectul analizei evaluărilor 

teoretice, operațiunilor de reconceptualizare, valorizare şi construcție, astfel încât cunoaşterea dreptului, din 

cele trei perspective, să fie coerentă, semnificativă şi relevantă, iar ştiința românească a dreptului relansată. 

Toate aceste priorități se regăsesc şi în activitatea de cercetare ştiințifică. De aceea, cu aceste gânduri şi 

speranțe am înțeles să încercăm, pe această cale, să introducem în dezbaterile juridice din țara noastră o atare 

temă - identitatea şi spiritul dreptului românesc - deopotrivă actuală şi deosebit de generoasă. 

Care este misiunea pe care mi-am asumat-o? Să facem să evolueze conştiinţele. Primul lucru pe care 

l-am făcut a fost o reflecţie personală care se numeşte „Manifestul conştiinţei naţionale”. Am făcut-o pentru 

a supravieţui şi a înflori în această lume, în deplină conştiinţă, întrucât există multe schimbări care se petrec 

în aceşti ani, unele perceptibile, altele mai puţin vizibile, şi sper să contribuim şi noi la aceste schimbări. Este 

vorba despre o nouă paradigmă care are în vedere omul: totul în Univers are o unitate, face parte dintr-un tot 

quantic care priveşte omul în totalitatea lui. Încerc să lucrez la dezvoltarea unei noi conştiinţe, a unei noi 

spiritualităţi româneşti care nu este, aşa cum se credea până în prezent, doar produsul secundar al creierului 

nostru, ci are o bază exterioară, în natură. Apoi, lucrez la un nou concept de gestiune a dreptului românesc, o 

organizare care să pună pe primul plan binele fiecăruia şi ştiinţa de a trăi împreună în patria mea, o ţară 

minunată, dar profund dezbinată în care dreptul românesc să nu-şi piardă identitatea, să revină la supleţea şi 

simplitatea sa originară, să iasă de sub jugul dreptului UE despre a cărui nefastă influenţă vom vorbi ceva 

mai încolo. 

Dar mai întâi, din această perspectivă, să ne oprim pentru câteva consideraţii critice în legătură cu 

recenta şi masiva recodificare a dreptului românesc care, prin intrarea în vigoare a noilor coduri legislative 

(civil - 01.10.2011,  de procedură civilă - 15.02.2013, penal şi de procedură penală - 29.01.2014), au adus o 

serie de schimbări în mediul juridic românesc. Şi ne vom mărgini la Codul civil, întrucât numeroasele decizii 

de neconstituţionalitate decise de Curtea Constituţională a României cu privire la texte din Codurile penale - 

substanţial şi procedural - stau mărturie pentru defectuoasa lor întocmire, fără a mai vorbi despre nevoia de 

simplitate şi supleţe ori pentru a oferi identitate naţională dreptului românesc. Şi mai grav, acestea au scos în 
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stradă mii de români motivaţi fiind de deciziile eronate ale politicienilor, vremelnic şi îndoielnic puşi să 

gestioneze dreptul românesc.  

În privinţa dreptului privat, constatăm dimpreună cu statistica faptul că legiferarea excesivă din 

ultimele decenii a făcut să se piardă caracterul de permanență şi de generalitate al legii, aceasta devenind un 

instrument politic şi nu expresia unei reguli de drept. Astfel, diferite obiective conjuncturale, anumite cazuri 

particulare ori urgența pripită de a lua unele măsuri pe calea edictării de acte normative, a condus la 

concepția instrumentalizării dreptului, Legea devenind aşadar un instrument al politicilor care alternează, de 

unde şi proliferarea necontrolată a normelor juridice [5]. 

Simplificarea prin codificare relevă unele constante în funcție de modalitățile acesteia. Ideea 

codificării este tributară calității legii. Legea trebuie să fie clară, simplă, precisă. Cu alte cuvinte claritate, 

concizie şi simplicitate pentru toți cei cărora li se aplică - finalitate imuabilă a simplificării. De altfel, 

simplificarea dreptului nu constă în unificarea acestuia, ci în perfecționarea pe această cale a justiției, 

serviciu în organizarea şi responsabilitatea oricărui stat. Codul trebuie să păstreze un anume nivel de 

generalitate şi să lase loc creației doctrinare şi jurisprudențiale pentru adevărata „completare” a legislației şi 

să abandoneze ideea de a voi să reglementeze totul. Codificarea dreptului constant răspunde cerințelor de 

accesibilitate, claritate şi coerență dar şi nevoii de stabilitate a normelor juridice. Trebuie însă să admitem că 

ideea potrivit căreia codificarea dreptului nu este decât o etapă prealabilă a simplificării, în contextul 

european şi internațional sau mai precis a dreptului UE şi a dreptului internațional [6]. 

Codul civil român în vigoare, răspunde oare cerințelor modernizării şi simplificării legii civile 

respectând reperele pe care le‐am amintit? O analiză completă sub aspectul definirii şi reglementării 

instituțiilor de drept civil care au fost preluate din Codul civil de la 1864 şi modificate sau a celor nou 

introduse ori a terminologiei folosite ar putea conduce la concluzia că în loc de o simplificare juridică spre 

inteligibilitate, clarificare şi sistematizare uneori s‐a ajuns, la complicarea şi chiar inexactitatea unor noțiuni, 

la dispoziții nu arareori contradictorii mai ales din lipsă de rigoare. Găsim uneori în Codul civil unele texte 

ce sunt mai degradă literatură juridică şi de cele mai multe ori nu de cea mai bună calitate, cum vom 

demonstra în continuare. 

Desigur că noul Cod civil a adoptat o nouă structură şi modernizarea materiilor reglementate optând 

pentru viziunea monistă iar odată cu intrarea în vigoare au fost abrogate Codul Civil de la 1864, Codul 

Comercial din 1887 (cu excepția art. 46‐55, 57, 58 şi 907‐935), şi alte legi speciale simplificând 

reglementarea din domeniul dreptului privat prin reducerea consistentă a normelor juridice. Totodată, 

recodificarea legii civile a marcat şi introducerea unor elemente din common‐law, cum ar fi, de exemplu, 

instituția fiduciei care oferă un cadru comun în plan internațional pentru diferitele sisteme de drept. Cu toate 

acestea, pentru a ilustra cazurile în care nu s‐au respectat întotdeauna cerințele unei simplificări eficiente în 

noua lege civilă, ne alăturăm unor opinii exprimate deja, privind unele reglementări care ar putea fi 

criticabile [7]. În acest sens, ne referim chiar la art. 1 C. civ. în care sunt definite izvoarele dreptului civil, 

acestea fiind: legea, uzanțele şi principiile generale ale dreptului. Dat fiind că izvoarele formale ale dreptului, 

în mod constant în literatura juridică sunt considerate a fi legea şi cutuma inovația redactorilor codului, de a 

înlocui cutuma cu uzanțele este departe de a fi o simplificare, ci o complicație care încearcă fie definită pe 

parcursul a cinci alineate, incorect şi inutil şi cu consecințe nefericite privind accesul la justiție [8]. 

Uzanțele, ca al doilea izvor de drept civil, deşi în alin. (5) sunt declarate echivalente cu cutuma (care 

este nescrisă), trebuiesc dovedite, dacă sunt invocate de justițiabili, cu „publicații sub forma unor culegeri 

elaborate de entitățile sau organismele autorizate în domeniu şi se prezumă că există până la proba contrară” 

(Ne întrebăm care este semnificația juridică a culegerilor?). Nu înțelegem să mai încercăm să argumentăm 

existența în cadrul alin. (5), alături de cutumă a uzanțelor profesionale, acestea fiind un mod de a se 

desfăşura anumite activități în cadrul birourilor notariale sau cabinetelor avocaților. Precizăm că asemenea 

practici nu au fost niciodată izvoare de drept. În consecință, credem că „uzanțele” cu o aplicare restrânsă şi 

care nu sunt norme cu caracter general şi obligatoriu nu pot face parte din categoria izvoarelor de drept care 

să suplinească cutuma care, după cum am menționat, este un izvor formal de drept. Regula de drept se 

recunoaşte prin aceea că, la bază permite regăsirea caracteristicilor specifice acesteia, şi anume dispoziții 

generale şi obligatorii. O altă reglementare menită să complice şi nu să simplifice dispozițiile generale ale 

Codului civil se regăseşte în art. 3 despre aplicarea generală a Codului civil care nu are ca obiect decât 

înlocuirea termenului consacrat în toate sistemele de drept de „comerciant” cu acela de „profesionist” - 

cuvânt profan, în raport cu terminologia juridică. Aşadar, art. 3 C. civ. contrar titlului susmenționat nu 

cuprinde o reglementare generală ci ascunde o reglementare specială ca un paravan menit să justifice 

introducerea noului termen de „profesionist” necunoscut de curentul european de unificare a dreptului, în 

special privind materia contractelor [9]. 

În acest sens putem aminti de cercetarea grupului de jurişti europeni în vederea elaborării unui cadru 

comun de referință al contractelor, care a condus la elaborarea şi publicarea volumului „Terminologie 
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contractuelle commune”. Astfel, înlocuirea termenului de „comerciant” cu cel de „profesionist” ne abate de 

la terminologia comună europeană, o inspirație nu tocmai fericită iar modul de redactare este lipsit de 

concizie şi rigoare. Termenul de „profesionist”, nou introdus este definit inexact în alin. (2) şi (3) ale art. 3 C. 

civ., printr‐o încercare de proză descriptivă fiind considerați profesionişti „toți cei care exploatează o 

întreprindere” şi cu întregiri lămuritoare ca „exploatarea unei întreprinderi înseamnă exercitarea sistematică 

de către una sau mai multe persoane a unei activități organizate ce constă în producerea, administrarea ori 

înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii indiferent dacă are sau nu scop lucrativ”. Desigur că 

definiția rămâne tot neclară [10]. Mai mult, termenii utilizaţi, „exploatarea” şi „întreprinderea”, ne trimit, pe 

noi cei trecuţi de jumătatea vieţii la ameninţătoarele idei iudeocomuniste folosite în anii negrii ai 

comunismului: exploatarea omului de către om, a moșierilor şi a capitaliştilor care trăiau din sudoarea 

truditului popor. Iar soluţia lor (comuniştilor) a fost naţionalizarea principalelor mijloace de producţie ale 

acestora (exploatatorilor) - adică jaful şi raptul comunist - şi transformarea acestora în întreprinderi de stat. 

Oare ne-am întors de unde am plecat sau mai grav, se pare că nu am plecat nicăieri; am înlocuit o uniune cu 

altă uniune. Eu am trăit în viitorul acestei Uniuni Europene care, în adolescența şi tinereţea, se numea URSS. 

Pe vremea aceea, când ploua la Moscova se deschideau umbrelele la Bucureşti, acum doar apar norii la 

Bruxelles şi deja din capitala patriei noastre nu se mai vede soarele! 

În afară de aceasta, noul termen introdus şi‐a dovedit şi imposibilitatea de a se bucura de o aplicare 

generală deoarece prin Legea nr. 71/2011, art. 8 alin. (1) se dispune că noțiunea de profesionist din art. 3 C. 

civ. include categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic, etc. Pentru a sublinia inutilitatea 

introducerii acestui nou termen, art. 6 alin. (1) al Legii nr. 71/2011 dispune că „în cuprinsul actelor 

normative aplicabile la data intrării în vigoare a Codului civil referirile la comercianți se consideră a fi făcute 

la persoanele fizice sau după caz la persoanele juridice, supuse înregistrării în registrul comercial. Mai mult 

decât atât, aceste prevederi ale alin. (1) nu se aplică pentru dispozițiile legale ce reglementează mărcile şi 

indicațiile geografice, protecția consumatorului şi altele, contractele între consumatori şi comercianți, la 

Codul consumului şi alte acte normative în care termenul de comerciant are un înțeles specific.  

În fond, multe din articolele Codului nostru civil sunt precum versetele din Biblie: mulţi le citesc, 

mulţi le interpretează, puţini le înţeleg adevăratul sens iar Noul Testament nu a abrogat niciodată Vechiul 

Testament. Vechiul Testament pune bazele pentru învăţătura şi evenimentele găsite în Noul Testament. 

Biblia este o revelaţie progresivă. Dacă săriţi peste prima parte a unei cărţi bune şi încercaţi s-o terminaţi de 

citit, va fi greu să înţelegeţi personajele, intriga/subiectul şi încheierea. În acelaşi mod, Noul Testament este 

înţeles în întregime atunci când este văzut ca şi împlinire a evenimentelor, personajelor, legilor, sistemului 

sacrificial, legămintelor şi a promisiunilor din Vechiul Testament. Dacă am fi avut doar Noul Testament, am 

fi început să citim Evangheliile şi nu am fi ştiut de ce Iisus era aşteptat ca Mesia (Un rege salvator). Fără 

Vechiul Testament, nu am fi înţeles de ce a venit acest Mesia (vezi Isaia 53) şi nu am fi avut capacitatea de 

a-L identifica pe Iisus din Nazaret cu Mesia, pentru că ne-ar fi lipsit numeroasele şi detaliatele profeţii făcute 

cu privire la El: naşterea Lui (Mica 5:2), moartea Lui (Psalmul 22, în special versetele 1, 7-8, 14-18; Psalmul 

69:21), învierea Lui (Psalmul 16:10) şi multe alte detalii despre misiunea Lui (Isaia 52:19, 9:2). Amândouă 

Testamentele revelează acelaşi Dumnezeu sfânt, plin de îndurare şi drept care trebuie să condamne păcatul, 

însă doreşte să aducă la El rasa umană căzută, prin iertarea posibilă doar prin jertfa de ispăşire a lui Hristos. 

În ambele Testamente, Dumnezeu ni Se descoperă pe Sine Însuşi, cât şi modul în care să venim la El prin 

Iisus Hristos. În amândouă Testamentele, găsim tot ce avem nevoie pentru viaţa veşnică şi trăirea unei vieţi 

de evlavie (2 Timotei 3:15-17). Pe cale de consecinţă, de ce am abrogat noi Codul civil al lui Cuza? Qui 

prodest? Nu simplificării. Cu atât mai mult identităţii şi spiritului dreptului românesc. 

 

2. Supleţea şi simplitatea - condiţii ale identităţii şi spiritului dreptului românesc 

 

Pentru a demonstra afirmaţia din titlul acestei secțiuni, vom porni de la un studiu publicat nu cu mult 

timp în urmă, în 2013, de Consiliul de Stat al Franței (instanța supremă de contencios administrativ) care a 

impus pe piața ideilor şi a practicii juridice un nou concept provocator: cel de drept suplu! Documentul 

recomandă autorităților publice a se dota cu o doctrină a recurgerii la şi a folosirii frecvente a dreptului suplu, 

pentru a contribui la politica de simplificare a normelor şi promovare a calității reglementărilor legale. 

Spre a se ajunge aici, s‐a avut în vedere multiplicarea actelor oficiale de genul codurilor de bună 

conduită, recomandărilor de bune practici, în special în domeniul medical, noii guvernanțe economice a UE, 

reglementării de către Consiliul Superior al Audiovizualului francez a acoperirii mediatice a conflictelor 

armate. Câteva exemple, foarte diverse, care au ca punct comun a nu impune obligații precise, ci a exercita, 

într‐o societate complexă şi incertă unde reglementarea câştigă în extensie şi în forță, o funcție apreciată de 

destinatarii lor. Şi lucrul cel mai important: acestea sunt manifestări ale aceluiaşi fenomen: dreptul suplu. Se 

consideră că publicând un studiu pe această temă, Consiliul de Stat francez exprimă o dublă ambiție. El 
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doreşte, mai întâi, să contribuie la conştientizarea producerii şi utilizării crescânde a dreptului suplu atât de 

către actorii publici, cât şi de întreprinderi, în Franța şi în lume. Din această perspectivă, definiția dreptului 

suplu pleacă de la examenul dezvoltărilor concrete ale fenomenului şi vizează ansamblul de instrumente care 

răspund la trei condiții cumulative: au ca obiect modificarea ori orientarea comportamentelor destinatarilor 

lor suscitând, în măsura posibilă, adeziunea lor; nu creează prin ele însele drepturi ori obligații pentru 

destinatari; prezintă, prin conținutul şi modul lor de elaborare, un grad de formalizare şi de structurare care le 

aseamănă cu regulile de drept [11]. 

În al doilea rând, studiul vizează să ofere autorităților publice o doctrină nouă şi instrumente de 

acțiune pentru promovarea ei formulând o serie de propuneri ‐ recomandări pentru o utilizare rațională a 

dreptului suplu şi privesc în principal patru axe tematice. Prima, se referă la analiza oportunității recurgerii la 

dreptul suplu, în funcție de un fascicul de criterii, organizate în trei teste cumulative: cel de utilitate, cel de 

efectivitate şi cel de legitimitate. Este vorba apoi de a favoriza redactarea de texte legislative şi reglementare, 

pe scurt prin menajarea posibilității pentru autoritățile însărcinate cu aplicarea lor de a preciza semnificațiile 

lor pe calea liniilor directoare ori recomandărilor sau prin trimiterea explicită la dreptul suplu, de exemplu la 

normele tehnice, precum şi grija de a asigura aplicarea lor. Urmează apoi asigurarea publicării instrumentelor 

de drept suplu emise de autoritățile publice, în special cu ajutorul internetului şi stimularea evaluării 

procesului de elaborare a codului de guvernare a întreprinderii, necesar societăților comerciale cotate.  

În fine, esențială devine dotarea statului cu o capacitate de supraveghere strategică asupra dreptului 

suplu al actorilor privați, sprijinindu‐se pe o rețea a administrațiilor şi persoanelor interesate. O caracterizare 

sugestivă a fenomenului dreptului suplu ne‐o oferă în prefața lucrării Jean‐Marc Sauvé, vicepreşedintele 

Consiliului de Stat, potrivit căreia „nu există nico contradicție între recunoaşterea dreptului suplu, precum şi 

a expansiunii sale şi o mai bună calitate a dreptului. Dând o mai mare putere de inițiativă actorilor şi dincolo 

de ea mai multă responsabilitate, dreptul suplu contribuie la oxigenarea ordinii noastre juridice. Printr‐o 

utilizare rațională, el poate contribui din plin la politica de simplificare a normelor şi la sporirea calității 

reglementării”. 

Într‐adevăr, postulatul subînțeles al Consiliului de Stat nu este nicidecum cel al devalorizării 

izvoarelor tradiționale ale dreptului, ori a marilor obiective de păstrare a normativității legii şi ameliorare a 

calității dreptului. În această optică dreptul suplu constituie mai mult o soluție decât un risc. Printr‐o folosire 

rațională el poate contribui la politica de simplificare a normelor şi sporire a calității reglementării. Totodată, 

oferă, înainte de toate, actorilor publici spații de expresie juridică diferite de instrumentele pur prescriptive, 

care trebuie să rămână legile şi celelalte acte normative. Existența unor atari zone este de natură să 

consolideze, în contrapunct forța normativă ataşată instrumentelor tradiționale ale dreptului, evitând 

„poluarea” lor prin dispoziții normative [12]. 

Dreptul suplu permite mai ales o lărgire a gamei mijloacelor de acțiune atât ale autorităților publice, 

cât şi ale actorilor privați, chiar dacă va fi necesar să fim atenți pentru ca aceste norme de orientare a 

conduitelor să nu se dezvolte şi afirme anarhic şi nici ca să afecteze negativ principiul legalității. Iar 

concluzia justă, exprimată şi în raportul anual al Consiliului de Stat rămâne evidentă: dreptul suplu nu este 

marca degenerării ordinii noastre juridice, ci, pur şi simplu, semnalul adaptabilității sale. Nu există nicio 

contradicție între recunoaşterea ori expansiunea sa şi o mai bună calitate a dreptului. Acordând o mai mare 

putere de inițiativă actorilor şi dincolo de ea de responsabilitate, dreptul suplu contribuie la o veritabilă 

regenerare a sistemului juridic. 

 Simplificarea dreptului nu este o noțiune nouă. Preocuparea simplificării dreptului s‐a manifestat 

aproape permanent, în special cât priveşte tehnicile juridice sau redactarea actelor normative dar şi în ceea ce 

priveşte practicile administrative, notariale şi chiar judiciare. Pentru a „decupa” problematica simplificării 

dreptului, o analiză comparativă privind diferitele sisteme de drept, cât şi dreptul european sau dreptul 

internațional ni se pare că se impune [13]. Din perspectiva - atât teoretică, cât şi practică - este poate utilă, 

compararea cauzelor care fac simțită nevoia simplificării, precum şi tehnicile utilizate pentru simplificarea 

dreptului, în special a dreptului constant şi eficacitatea lor prin prisma simplificării [14]. 

Desigur, s‐a pus problema, în folosul cui se urmăreşte simplificarea dreptului, în folosul celor care 

urmează să aplice legea sau în folosul celor cărora li se adresează aceasta, pentru a putea să facem față 

abundenței şi complexității actelor normative? Credem că nu numai pentru aceasta, ci şi pentru a evita 

dispozițiile contradictorii, terminologia care se abate de la datul câştigat, dar şi, în general ceea ce este 

comun diferitelor sisteme de drept, de la lipsa de claritate care ascunde, de regulă, lipsa de rigoare şi chiar 

unele reglementări lipsite de o logică juridică corectă. Asta ne face să credem că simplificarea nu se 

adresează, de fapt ştiinței dreptului, a principiilor sau a unor instituții constante ci, mai ales, „impactului” sau 

a formelor pe care le îmbracă, cu osebire în societatea modernă, cu toate că forma şi fondul dreptului sunt, în 

principiu greu de disociat [15]. Opinăm că în acelaşi sens stau lucrurile şi în dreptul UE, numai că acolo sunt 

ceva mai complicate după cum vom vedea mai departe. 
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3. Despre necesitatea simplificării dreptului Uniunii Europene 

 

 3.1. Chestiuni preliminare. Ce este dreptul Uniunii Europene? Un drept sui generis, un cuvânt 

inventat ca şi în cazul UE pentru a explica studenţilor de ce Uniunea nu este un stat în înţelesul tradiţional al 

termenului aşa cum l-au studiat generaţii întregi de jurişti, la teoria generală a dreptului, la istoria statului şi 

dreptului, pe vremea când se mai studia la facultăţile de drept din România acest din urmă curs. Atunci 

despre ce simplificare şi supleţe poate fi vorba în cazul dreptului Uniunii Europene, o compilație nefericită 

între dreptul continental de sorginte romano - germanică şi dreptul de common law de inspiraţie americană.  

În acest sens, vom privi UE din perspectiva tradiției constituționale americane care identificase 

Statele Unite din 1787 cu terenul de mijloc dintre regimul juridic internațional și cel național. În această 

lumină, dimensiunea de fundamentare a „tratatului constituțional” european concepea UE ca o organizație 

internațională. Certificatul său de naștere era un tratat internațional. Formarea sa fusese „internațională - 

similar uniunii americane. Cu toate acestea, spre deosebire de uniunea americană, tratatele europene au fost 

ratificate de către legiuitorii naționali - nu de către popoarele naționale - ai statelor membre. Însă existența 

unei perspective naționale asupra supremației dreptului european exclude oare caracterul „constituțional” sau 

„federal” al UE? Nu credem că este cazul. Ambivalenta care incadrează supremația şi suveranitatea poate fi 

considerată parte integrantă a caracterului federal al Uniunii. „Suspendarea” chestiunii supremației în UE 

constituie însăşi dovada coexistenței politice a două entități politice şi, astfel, dovada federalismului activ al 

Uniunii. Aceasta din urmă a fost explicit recunoscută odată cu introducerea oficială a „cetățeniei Uniunii” 

prin Tratatul de la Maastricht, conform căruia este cetațean al Uniunii orice persoană care are cetațenia unui 

stat membru” [16]. 

 În ceea ce priveşte dimensiunea instituțională: o UE de state și popoare, din punctul de vedere al 

Curții de Justiție a Uniunii Europene (în continuare CJUE) şi al majorității specialiștilor europeni, forța 

normativă a dreptului european nu mai derivă din fundamentele normative ale dreptului internațional ci ar 

trebui să analizăm dimensiunea instituțională a UE, a principalelor instituţii legislative unionale. Astfel, 

Parlamentul European şi Consiliul ar trebui privite atât din perspectiva internațională, cât şi națională. Dar 

care este natura legiuitorului european? Analizându-se componența şi modul de funcționare ale 

Parlamentului European şi ale Consiliului, care ar fi caracterul legiuitorului european? Există o serie de 

legiuitori europeni şi în funcție de procedura legislativă va avea un predominant caracter internațional: la 

urma urmelor, fiecare stat îşi apără egalitatea suverană sub forma puterii de veto. În acest caz legiuitorul 

european este „bicameral”, iar această structură constituțională „reflectă un echilibru federal subtil”: 

Legislația se adoptă cu votul majoritații în ambele camere legislative şi numai după aprobarea acestora. Prin 

urmare, legiuitorul preponderent al UE este o combinație de elemente „naționale” şi „internaționale”. În timp 

ce Parlamentul European reprezintă un popor european - postulat din punct de vedere constituțional - 

Consiliul reprezintă statele membre. Acest aranjament instituțional reflectă fundamentul dual al legitimitații 

democratice în Uniunea Europeană. 

 Din perspectiva dimensiunii funcționale a distribuției puterilor în UE, competențele sale rămân totuși 

limitate. Sfera de intindere a puterii sale politice este „incompletă”. Astfel, întinderea competențelor Uniunii 

nu este „națională”- adică suverană. Prin adoptarea de regulamente şi decizii direct aplicabile în ordinile 

juridice naționale, tratatele europene recunoșteau, astfel, două instrumente „naționale”- unul legislativ şi unul 

executiv. UE deținea şi un instrument „internațional”: directivă. Pentru a avea efect asupra particularilor, 

aceasta trebuia să fie transpusă în dreptul intern de către statele membre. Printr-o serie de hotărâri curajoase, 

CJUE a transformat în mod parțial morfologia directivei prin injectarea unor elemente naționale. Aplicarea 

descentralizată a dreptului european se realizează cu ajutorul principiului supremației: toate organele 

administrației unui stat membru- executive şi judecătorești- trebuie să lase neaplicat dreptul național 

incompatibil, în fiecare cauză individuală cu care sunt sesizate [17]. 

În lumina acestor dimensiuni, cum ar trebui să clasificăm Uniunea Europeană? Formarea sa a fost 

clar una internațională, iar modalitățile sale de revizuire mai sunt încă astfel. Apariția sa pe cale 

internațională nu ar trebui să prejudicieze totuși statutul „federal” sau „constituțional” al tratatelor europene. 

Rămâne faptul că ordinea juridică internațională, tratatele, ca atare - nu dreptul internațional - sunt postulate 

la originea dreptului UE. Apoi, din punct de vedere funcțional, Uniunea Europeană se bazează pe un „tratat 

constituțional” care se află pe un teren de mijloc federal. Aceeași concluzie a fost obținută si când a fost 

analizat „regimul politic” al Uniunii. Procedura legislativă dominantă a Uniunii Europene stabileste un 

echilibru federal între elementele „internaționale” şi cele „naționale” astfel cum sunt ele amenajate potrivit  

tradiției constituționale europene [18]. 

 3.2. Uniunea Europeană din perspectiva tradiției constituționale europene. Cum se ştie, 

constituționalismul european a statuat, pe linie istorică, asupra indivizibilității suveranității concentrându-se 
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asupra sediului suveranității. Ideea absolută despre suveranitate acționează ca o prismă care ignoră toate 

nuanțele relative din cadrul unei structuri juridice mixte ori duale. În situația în care statele formează o 

uniune, păstrăndu-și suveranitatea, entitatea astfel creată este o organizație internațională reglementată de 

dreptul internațional. În schimb, dacă statele transferă suveranitatea proprie către centru, apare un nou stat. În 

cadrul acestui stat - un stat federal în care competențele sunt impărțite pe criterii teritoariale - centrul este 

singurul suveran și (potențial) omnicompetent. În momentul în care curentul de gândire european a hotărât să 

aplice UE propriul aparat conceptual, el a observat că respectivele categorii teoretice nu ar putea explica 

realitatea juridică a dreptului european. În absența unei teorii a federalismului dincolo de stat, gândirea 

europeană a inventat un cuvant nou - sui generis. Însă, în momente de conflict constituțional, patrimoniul 

filosofic european a revenit în prim plan, insistând asupra naturii internaționale a U E [19]. 

 Potrivit tezei sui generis încercarea Uniunii de a găsi un nou concept care să descrie terenul de 

mijloc dintre dreptul internațional şi cel național s-a soldat la inceput cu introducerea unei noțiuni despre 

care am auzit rareori: supranaționalism. Teoria sui generis este, într-adevăr o „teorie” introvertită şi 

anistorică, care se bazează în mod tăcit pe ideea de suveranitate unică. Acest lucru pune probleme de 

nerezolvat în cadrul analizei dualismului politic şi constituțional ce caracterizează UE. Din perspectiva unei 

tradiții care se bazează pe conceptul unitar de suveranitate, pluralismul constituțional din cadrul Uniunii 

trebuie văzut ca o „inovație” ori ca o „aberație”. În orice caz, „teoria” sui generis cu privire la UE a fost 

întotdeauna un tranchilizant semantic. Aceasta întrucât ea nu a fost capabilă să preîntâmpine războaiele de 

clasificare din timpul conflictului constituțional. Ori de cate ori se punea problema suveranitații, tradiția 

etatistă a Europei inlătura această pseudo-teorie, insistând asupra caracterului de drept international al 

Uniunii [20]. 

Ulterior, în istoria recentă a UE, ratificarea Tratatului de la Maastricht a fost „momentul 

constituțional” în care ponderea simbolică a integrării europene a intrat în conștiința colectivă a societății 

europene. Dezbaterea juridică care a urmat s-a cristalizat în comentarii constituționale naționale cu privire la 

natura UE. Bătălia de la Maastricht a structurat dezbaterea constituțională europeană timp de două decenii. 

Cu acest prilej, Curtea Constituțională Federală a Germaniei a pus problema suveranității. Obiecția sa 

principală era aceasta: structura socială actuală a Europei ar putea stabilii limitele structurii constituționale a 

UE. Atât timp cât nu există un echivalent european pentru popoarele naționale, integrării europene i se 

puteau pune limite juridice. Or, în acest moment de conflict constituțional, doctrina federală europeană a fost 

obligată să-și dezvăluie structura intelectuală mai profundă. 

Cum a reusit Curtea Constituționala germană să impună limite naționale integrării europene? Curtea 

şi-a intemeiat argumentația pe principiul democratic - un principiu material al doctrinei constituționale 

moderne. Cum se puteau legitima din punct de vedere democratic legile europene? Au existat două opțiuni. 

În primul rând, legile europene puteau fi considerate ca legitime - direct sau indirect - prin intermediul 

democrației naționale. În al doilea rând, ele puteau fi legitime de existența democrației europene. Cu privire 

la prima opțiune, democrația națională era ocrotită în mod direct numai prin votul cu unanimitate în Consiliu. 

Integrarea europeană a impus cu adevărat limite formidabile eficienței democratiei naționale [21]. 

Cum a evaluat Curtea Constituțională germană cea de a doua opțiune - legitimarea prin structura 

democratică europeană? Curtea a admis cu ușurintă că „odată cu acumularea de funcții şi puteri de către 

Uniune, a devenit tot mai necesar ca legitimatatea și influența asigurată de parlamentele naționale să poată fi 

insoțite de o reprezentare a popoarelor statelor membre în Parlamentul European, ca sursă suplimentară de 

sprijin democratic pentru politicile UE.” Progresul formal în această direcție a fost făcut prin instituirea 

cetățeniei europene. Uniunea Europeană nu trebuia să devină niciodată un stat (federal). Din această negatie, 

Curtea Constituțională germană a tras celebrele şi spectaculoasele concluzii. În primul rând, Uniunea trebuia 

să recunoască faptul că popoarele naționale constituiau sursa principală a legitimății democratice a dreptului 

european. În al doilea rând, întreaga autoritate juridică a UE izvora astfel din statele membre. În al treilea 

rând, legislația europeană putea, pe cale de consecință, „să-și producă efectele numai în cadrul sferei 

suverane germane, în virtutea cadrului german de aplicare a dreptului” [22]. În al patrulea rând, dacă dreptul 

european depășea această sferă națională de aplicare, atunci el nu putea avea efecte în ordinea juridică 

internă. În al cincilea rând, arbitrul ultim în această chestiune rămânea instanta supremă națională. Numai că, 

aceste succinte afirmaţii pot fi argumentări atât pentru opţiunea germană, din considerente lesne de înţeles - 

Germania decide în Uniune - cât şi pentru deficitul democratic al UE. Şi în dreptul unional este precum în 

dreptul internaţional: unele state fac dreptul, iar altele îl aplică. Tocmai acesta este deficitul democratic al 

Uniunii Europene! 

 3.3. Despre deficitul democratic al Uniunii Europene. Conflictul constituțional legat de Tratatul de 

la Maastricht privind UE a trezit vechi stihii: tradiția etatistă europeană. Dincolo de diferențele superficiale, 

mare parte din dezbaterea constituțională care a urmat nu s-a sustras totuşi patrimoniului conceptual al 

tradiției etatiste europene. Prezența latentă a tradiției federale s-a manifestat prin trei „împotriviri 
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constituționale”: se considera că UE nu dispune de un popor, nici de o constituție și nici de constituționalism. 

Aceste trei împotriviri au izvorat din credința adânc inrădăcinată în indivizibilitatea suveranității. Întrucât 

suveranitatea nu putea fi împărțită, ea trebuia să se afle fie în posesia Uniunii, fie a statelor membre, adică, 

fie în posesia unui popor european, fie în aceea a popoarelor naționale. În funcție de sediul suveranității, UE 

s-ar întemeia fie pe o constituție, fie pe un tratat. Și chiar dacă Uniunea ar fi avut un tratat constituțional, 

absența unui „demos constituțional” determină și absența unui constituționalism propriu [23]. 

Să examinăm motivele filosofice care stau la baza fiecăreia dintre aceste împotriviri, înainte de a o 

supune pe fiecare dintre ele criticilor constructive. Un popor - „circumscripția” politicii constituționale - 

precede statul său este o creație a acestuia? Această întrebare a primit răspunsuri filosofice şi constituționale 

diferite. Popoarele naționale ajunseseră astfel să fie considerate ca reciproc exclusive. Transpus în contextul 

UE, acest lucru a însemnat că poporul european nu putea exista alături de popoarele naționale. Un popor l-ar 

exclude pe celalalt, nu l-ar completa; și atât timp cât exista popoarele naționale - asa cum se întamplă - nu 

poate exista poporul european. Acest aspect ne conduce la cea de-a doua împotrivire: absența constituției 

europene. Conform doctrinei suveranității populare, numai un popor s-ar putea constitui în mod formal într-

un stat suveran legal. În cadrul federațiilor instituțiile statului federal sunt organizate într-un cadru 

constituțional care presupune existența unui „demos constituțional”, alcătuit din cetațeni ai federației, din a 

căror suveranitate, ca putere constituantă și din a căror putere supremă izvorăște organizarea constituțională 

specifică” [24]. Or în absența unui demos constituțional unitar, UE nu putea avea constituționalism. 

Ce este comun acestor trei împotriviri ? Fiecare este înrădăcinată în tradiția etatistă europeană și se 

bazează pe teoria indivizibilitații suveranitații: un popor unitar formează un stat unitar, pe baza unei 

constituții unitare. Incapacitatea de a accepta o suveranitate partajată sau divizată privează tradiția europeană 

de posibilitatea unor aranjamente federale ori a unui regim dublu între popoare, state şi constituții. Logica în 

alb și negru a constituționalismului unitar este incapabilă să capteze „girul” federal din spectrul internațional 

comparat cu cel național. Constituționalismul UE trebuie, prin urmare, să fie construit pe viitor în termeni 

federali. A pretinde că UE are o constituție fără constituționalism înseamnă a opera cu jumătăti de măsură. 

Pentru prima oară admitem că UE are o constituție; cine ne spune acest lucru? Teoria dreptului național sau a 

dreptului internațional? Întrucât niciuna dintre acestea nu afirmă că „UE are o constituție”, propoziția 

presupune un sistem de gândire care ne permite să recunoaștem ori să confirmăm adevărul afirmației. În mod 

logic, afirmaţia potrivit căreia există un „deficit” democratic al UE nu este o falsă problemă întrucât în cadrul 

oricărui regim federal există două foruri ale democrației: „demos-ul statal și cel federal”.  

Ambele constituie surse independente de legitimitate democratică; de aceea, constituționalismul 

federal trebuie să țină seama de această legitimitate dublă. Una dintre expresiile funcționale ale acestui 

dualism o reprezintă împărțirea competențelor legislative între demos-ul statal și demos-ul federal. Una 

dintre expresiile instituționale ale acestei legitimități duale o reprezintă caracterul compus al legiuitorului 

central. În fine, o expresie de fundamentare a acestei legitimități duale o reprezintă în mod obișnuit 

caracterul compus al puterii constituante a federației, acest punct de vedere fiind bine argumentat cu privire 

la SUA [25]. 

Care este însă natura UE? Poate fi Uniunea descrisă ca o uniune federală? Am văzut mai sus că 

tradiția americană clasifică cu usurință UE ca o uniune federală. UE are o structură compusă ori mixtă, iar 

prin combinarea elementelor naționale și internaționale ea se situează pe un „teren de mijloc” federal. 

Eticheta federală este negată, în mod paradoxal, de tradiția intelectuală proprie Europei. Presarea principiului 

federal în formatul național nu face decât să reducă conceptul de federație la acela de stat federal [26]. 

Comentatorii erau conștienți că noua contrucție europeană se poziționa pe „terenul de mijloc” situat între 

dreptul național şi cel internațional. Totuși tradiția europeană a blocat indentificarea acestui teren de mijloc 

cu ideea federală. Pe timp de conflict constituțional, vechea tradiție federală europeană s-a întors din 

străfunduri și și-a impus cele două idealuri: UE să fie o organizație internațională sau un stat federal. Și 

pentru că nu era acesta din urmă, ea trebuia - prin definitie - să fie prima [27]. 

Care este puterea explicativă a tezei dreptului internațional? Poate aceasta oare să explice în mod 

satisfăcător realitatea juridică şi socială din cadrul UE? In ultima jumăte de veac, „mica Europă” s-a 

emancipat de la umila sa naștere, trasformându-se într-o creatură matură: UE. Teza dreptului internațional 

întămpina astfel o serie de dificultăți explicative. Spre deosebire de ceea ce prezice doctrina internațională, 

obligațiile impuse statele membre nu sunt interpretate în mod restrictiv. Spre deosebire de ceea ce prezice 

doctrina internațională, statelor membre nu li se permite să dețină mâna liberă în executarea obligaților. Spre 

deosebire de ceea ce prezice doctrina internațională, statele membre nu-și pot modifica obligațiile prin 

incheierea de tratate internaționale subsecvente. Teza sui generis şi teza dreptului internațional au cauzat 

amândouă dispariția Uniunii de pe harta federală. Cum a revenit ideea federală? Renașterea sa în dezbaterile 

cu privire la structura UE a fost lentă. Pentru acceptarea de către constituționalismul european a ideii unei 
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„federații de state” a fost necesar un al doilea pas. Uniunea Europeană trebuia să abandoneze obsesia ideii de 

suveranitate indivizibilă şi să accelereze simplificarea legislaţiei sale. 

 

4. Simplificarea legislaţiei, prioritate a Uniunii Europene  

 

Problematica numărului imens al actelor normative ce compun dreptul UE este prioritară nu numai 

pentru statele membre dar şi pentru instituţiile sale. Astfel, Comisia Europeană a inclus chestiunea referitoare 

la volumul mare al legislației Uniunii printre preocupările sale [28]. Legiferarea la nivelul Uniunii a devenit 

o problemă încă din anii ’90, dacă avem în vedere faptul că, în anul 1992, Consiliul European de la 

Edinburgh includea simplificarea şi ameliorarea legislației printre prioritățile comunitare. Astfel, urmând 

orientările formulate de Consiliul European, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au încheiat mai 

multe acorduri interinstituționale [29]. 

În perioada ce a urmat acestor Acorduri, ambițiile celor trei instituții implicate au fost mari, acestea 

urmărind: îmbunătățirea lizibilității legislației UE; actualizarea legislației UE; reducerea volumului legislației 

existente şi simplificarea acesteia în mod semnificativ. Retrospectiv privind, la nivelul dreptului primar al 

UE, simplificarea şi modernizarea legislației a început încă din anul 1999, odată cu intrarea în vigoare a 

Tratatului de la Amsterdam. Acesta este primul instrument juridic al UE care a eliminat din tratatele 

institutive ale Comunităților Europene toate prevederile devenite caduce, respectiv, depăşite. „Propunerile 

legislative importante ar putea, dacă este necesar, să facă obiectul unei dezbateri preliminare în cadrul 

Consiliului, pe baza propunerii legislative prezentate de Comisie. În acest sens, Președinția, statele membre 

și Comisia vor trebui să propună subiecte concrete ce vor fi supuse dezbaterii. Consiliul va decide de la caz 

la caz iar egocierile din cadrul Consiliului, privind legislația, vor rămâne confidențiale” [30]. 

Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa conținea o serie de elemente de reformă în 

domeniul simplificării dreptului UE. Astfel, Tratatul înlocuia, printr‐un text unic din motive de celeritate şi 

claritate, ansamblul tratatelor existente. Totodată, simplifica instrumentele juridice de care dispunea Uniunea 

pentru a acționa. Astfel, tipologia actelor se limita la 6 instrumente, după cum urmează: lege, lege‐cadru, 

regulament, decizie, recomandare şi aviz [31]. Dacă acea constituție, aşa cum a rămas în istoria UE, nu ne‐ar 

fi făcut contemporani cu unul dintre cele mai mari eşecuri înregistrate la nivelul Uniunii, prin respingerea lui 

de către două state membre, respingere care a condus la abandonarea acestuia, tratatul s‐ar fi constituit în cea 

mai amplă revizuire a tratatelor constitutive [32]. 

Cel mai important eveniment, care a avut loc la nivelul UE în anul 2009, având consecințe pentru 

societatea internațională şi cea regională, europeană, este reprezentat de intrarea în vigoare, la 1 decembrie, a 

instrumentului juridic, deja, arhicunoscut, sub sintagma de „Tratatul de la Lisabona”. Tratatul continuă 

simplificarea, deja începută. a dreptului U E, aducând o serie de elemente noi. Astfel, într‐o scurtă enumerare 

rețin atenția: tratatele pot fi modificate fără convocarea unei conferințe interguvernamentale, recurgându‐se 

la procedura simplificată de revizuire; simplificarea procedurii legislative; implicarea activă a parlamentelor 

naționale în procedura legislativă a Uniunii delimitarea clară a competențelor între Uniune şi statele membre, 

delimitare care modifică substanțial aplicarea principiilor subsidiarității şi proporționalității consacrate prin 

dispoziţiile art. 5 TUE [33]. Cum simplifică dreptul UE cele două principii? În temeiul art. 5 alin. (4), 

acțiunile la nivelul UE nu vor depăşi ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor prevăzute în tratate. 

Prin aceasta se are în vedere faptul că ceea ce poate fi realizat la nivel național, de către statele membre, nu 

trebuie făcut în comun, la nivelul UE. Competența de drept comun revine, prin urmare, statelor.  

Proporționalitatea semnifică faptul că, în aplicarea unei competențe, Uniunea dacă are de ales între 

mai multe moduri de a acționa, ea trebuie să o rețină pe aceea care lasă statelor, particularilor şi 

întreprinderilor cea mai mare libertate. În acest scop, Uniunea trebuie să analizeze dacă o intervenție 

legislativă a sa este imperios necesară sau pot fi utilizate şi alte mijloace, cum ar fi: reciprocitatea, 

recomandarea, susținerea financiară, încurajarea cooperării între state sau aderarea la o convenție 

internațională.  

Simplificarea dreptului UE este o acțiune pe cât de utilă, pe atât de anevoioasă. Cu toate acestea 

Comisia Europeană, putem spune, că şi‐a asumat rolul de a „raționaliza legislația şi de a reducere sarcinile de 

reglementare” [34]. „Scopul simplificării legislative este acela de a îmbunătăți și adapta legislația, 

modificând sau înlocuind actele şi dispozițiile care sunt prea complicate și complexe pentru a fi aplicate. 

Această simplificare se efectuează prin reformarea actelor existente sau prin noi propuneri legislative, 

păstrând în același timp conținutul politicilor Uniunii. Începând cu anul 2005, Comisia a aprobat 660 de 

inițiative destinate simplificării, codificării sau reformării unor acte legislative. Peste 5590 de acte legislative 

au fost abrogate. Consecventă scopului urmărit, Comisia a lansat, la finele anului 2012, unul dintre cele mai 

ambițioase programe în materie de simplificare - Programul pentru o reglementare inteligentă şi performantă 

(REFIT). Prin intermediul REFIT, „Comisia se asigură că acquis‐ul UE este „adecvat scopului” [35].  În 
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acest sens, Comisia este cea care examinează legislația Uniunii şi identifică acțiunile corective necesare, care 

se pot concretiza în: „măsuri legislative de simplificare și de reducere a sarcinii de reglementare, abrogări de 

acte legislative care nu mai sunt necesare, retragerea unor propuneri care nu au o șansă realistă de adoptare 

sau ale căror obiective inițiale nu mai pot fi realizate evaluări și verificări ale adecvării pentru a analiza 

relevanța, coerența, eficiența, eficacitatea și valoarea adăugată la nivelul UE a legislației UE și pentru a 

identifica noi oportunități de simplificare și de reducere a sarcinilor”. La 2 ani de la lansare, au fost inițiate 

aproape 200 de acțiuni în cadrul REFIT, acestea fiind reunite într‐un tablou de bord cuprinzător, publicat la 

18 iunie 2014. Prin intermediul REFIT, Comisia a inițiat cel mai amplu exercițiu întreprins, menit să 

simplifice legislația UE. Aplicarea principiilor subsidiarității şi proporționalității nu va pune în discuție 

avantajele importante pe care le conferă reglementarea UE cetățenilor şi întreprinderilor, în special 

dispozițiile care stau la baza pieței unice. Măsurile prevăzute de REFIT oferă o perspectivă pragmatică 

pentru viitorul reglementării în Europa [36].   

În acord cu distinsul autor precizat opinăm că simplificarea dreptului UE nu poate fi realizată fără o 

modernizare a acestuia. Nu avem în vedere acele acțiuni ale Comisiei Europene destinate adaptării diferitelor 

ramuri de drept ale UE realităților societății prezente. Ne vom referi la ceea ce DEX‐ul defineşte 

modernizarea ca fiind acțiunea de „a da unui lucru un aspect modern, conform gusturilor și cerințelor 

actuale” [37], adică la acele măsuri, mai mult decât necesare, accesării rapide a informației. Avem în vedere, 

pentru această etapă, 3 dintre acțiunile întreprinse de către Uniune în acest domeniu [38]. 

În primul rând, în ordine cronologică, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, s‐a 

modificat modul de citare a jurisprudenței la CJUE. Pornind de la premisa potrivit căreia „spațiul european 

de libertate, securitate și justiție în cadrul căruia se desfăşoară cooperarea judiciară presupune nu numai 

cunoașterea dreptului UE, ci și, în special, cunoașterea reciprocă a sistemelor juridice ale altor state membre, 

portalul european e‐justiție ar trebui să îndeplinească obiectivul privind diseminarea informațiilor despre 

sistemele juridice ale UE și ale statelor membre și ar trebui să servească drept instrument util pentru cetățeni, 

profesioniști din domeniul juridic, precum și pentru autoritățile statelor membre” [39]. Cunoașterea și 

aplicarea corectă şi completă a dreptului Uniunii Europene nu pot fi realizate exclusiv din surse juridice ale 

UE, ci, potrivit Consiliului, în acest scop „ar trebui luată în considerare și jurisprudența instanțelor naționale, 

atât deciziile care solicită pronunțarea unei hotărâri preliminare, cât și hotărârile luate după pronunțarea unei 

hotărâri preliminare și cele care aplică direct dreptul UE”. Este adevărat că, la nivelul Uniunii Europene, au 

fost dezvoltate o serie de baze de date în care pot fi regăsite multe dintre preocupările cetățenilor, însă 

„experiența a demonstrat că, în cadrul acestor baze de date, căutările sunt adeseori foarte complexe și greu de 

efectuat” [40]. Aceste probleme sunt cauzate, în mare parte, de lipsa unor identificatori uniformi pentru 

jurisprudență. Pentru a le depăşi, „în cadrul unei inițiative a Consiliului a fost elaborat un identificator 

european al jurisprudenței (ECLI sau European Case Law Identifier) [41]. Identificatorul urmăreşte drept 

scop trimiterea neechivocă atât la jurisprudența națională, cât și la cea europeană, precum și definirea unui 

set minim de metadate uniforme pentru jurisprudență. 

Astfel, el servește la facilitarea consultării și a citării jurisprudenței în UE” [42]. ECLI este alcătuit 

din cinci elemente obligatorii, şi anume: „ECLI”: pentru a se marca faptul că este vorba de identificatorul 

european de jurisprudență; codul de țară; codul instanței care a pronunțat hotărârea; anul în care a fost 

pronunțată hotărârea; un număr de ordine, de până la 25 de caractere alfanumerice, într‐un format care 

urmează să fie stabilit de fiecare stat membru; se permite folosirea punctelor, dar nu și a altor semne de 

punctuație [43]. Urmare a acestei inițiative, CJUE aplică, deja, sistemul identificatorului european al 

jurisprudenței, atribuind un ECLI tuturor deciziilor pronunțate de instanțele Uniunii începând cu anul 1954, 

precum și concluziilor avocaților generali. În al doilea rând, amintim faptul că, urmare a intrării în vigoare a 

Regulamentului (UE) nr. 216/2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al UE, începând cu 

01.07.2013 ediția electronică a Jurnalului Oficial (e‐OJ) este autentică şi produce efecte juridice [44]. 

Regulamentul a fost adoptat în scopul declarat de a permite „accesul mai rapid și mai economic la dreptul 

Uniunii Europene” [45]. Potrivit art. 2 alin. (2) şi (3) din Regulament, ediția electronică a Jurnalului Oficial 

conține informații privind data publicării sale şi este pusă la dispoziția publicului pe site‐ul EUR‐Lex într‐un 

format care nu este caduc și pentru o perioadă nelimitată, consultarea sa fiind gratuită. 

Un ultim aspect pe care îl aducem în atenție, se referă la armonizarea numerotării actelor juridice ale 

Uniunii Europene. De la 1 ianuarie 2015, numerotarea actelor juridice ale UE s‐a schimbat, fiind pusă în 

aplicare o nouă metodă pentru atribuirea de numere documentelor publicate în seria L (Legislație) a 

Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (JO). Noua metodă armonizează şi simplifică numerotarea anterioară, 

care, după cum se ştie, nu era identică pentru toate actele. „Actele juridice ale UE vor avea numere 

secvențiale unice” [46], astfel: D/AAAA/N, unde D reprezintă domeniul, AAAA este anul publicării și este 

format întotdeauna din patru cifre, iar N reprezintă numărul secvențial al documentului pentru un anumit an 

[47]. Așadar, simplificarea şi modernizarea dreptului Uniunii Europene reprezintă un proces continuu şi nu 
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acțiuni unice, secvențiale fiind necesară continuarea acestor programe ale UE, în speranța realizării unui 

sistem legislativ simplu, clar, stabil și previzibil pentru destinatarii acestuia: persoanele juridice şi cetățenii 

statelor membre ale UE. Cele două aspecte, simplificarea şi modernizarea, sunt cele mai sigure garanții ale 

cunoaşterii, înțelegerii, dar, mai ales, ale aplicării corecte a numeroaselor norme care compun dreptul UE 

[48]. Numai că toate inconvenientele întâlnite în ordinea juridică unională amplifică deficienţele şi 

disfuncţionalităţile ordinii juridice naţionale. 

 

5. Principalele deficienţe şi disfuncţionalităţi ale cadrului legislativ existent 

 

În pofida unor progrese de necontestat, practica judiciară a relevat deopotrivă multiple neajunsuri 

urmare adoptării unei legislații necorespunzătoare sau ineficiente (instabilitate, nesistematizare, incoerență, 

necorelare, imprevizibilitate) Acest fapt s‐a reflectat și se reflectă negativ atât în reglementarea relațiilor 

sociale în general, cât și în plan judiciar, neconducând la rezultatele dorite. Avem în vedere o serie de factori 

care au generat această situație: într‐o primă categorie se cuvine a sublinia lipsa unei politici și strategii 

legislative coerente, la baza căreia să stea studii de oportunitate, o fundamentare temeinică și responsabilă, 

care să asigure stabilitate și previzibilitate. În privința oportunității, de subliniat faptul că, legi importante 

(reclamate în mod obiectiv de necesitățile și realitățile socio‐economice) „sunt uitate”, în timp ce altele de 

mai mică importanță sau varii interese sunt adoptate nejustificat în regim de urgență, fără expuneri de motive 

și fără a fi dezbătute. Această grabă și lipsă de transparență, din păcate a devenit aproape regulă fapt care s‐a 

reflectat în calitatea defectuoasă a reglementărilor și efecte nefaste la nivelul întregii societăți, fiind în 

disonanță cu principiile statului de drept. Sub pretextul „necesității urgenței”, „măsurilor de reformă”, 

„cerințelor UE, factorul politic a abuzat din ce în ce mai mult de asemenea practici în mod excesiv, fie prin 

ordonanțe de urgență „la pachet”, ori asumarea răspunderii. Trebuie subliniat și faptul că, această stare de 

fapt a condus la transformarea Parlamentului într‐o „instanță de control”. Lipsa unor studii de impact 

corespunzătoare, privind efectele reglementărilor, premergător adoptării, a condus de multe ori ca la scurt 

timp acestea să fie modificate, completate ori abrogate, alteori neputând fi aplicabile din lipsa resurselor. 

Pe de altă parte, deși multe texte de lege care prin natura lor impuneau ca, în cuprinsul acestora să se 

regăsească și sancționarea în caz de nerespectare, de multe ori acest lucru nu se întâmplă. Alteori aceste 

sancțiuni dacă există, nu sunt respectate, adică ignorate din motive mai mult sau mai puțin obiective, însă 

pentru care nimeni nu este tras la răspundere. Un alt aspect nefast: la scurt timp după adoptarea unui text de 

lege, chiar înainte de intrarea în vigoare a acestuia, se fac modificări, completări, abrogări. Mai mult, prin 

nelipsitele metodologii, norme, regulamente, ordine și instrucțiuni de aplicare devin în final, contradictorii, 

ori care nu mai au nimic în comun cu textul inițial. Nu de puține ori, aceste „acte adiționale” sunt elaborate și 

adoptate cu întârziere ori parțial, adică prin nerespectarea termenelor prevăzute. 

O a doua categorie de cauze și factori care au condus la adoptarea unei legislații necorespunzătoare, 

se datorează nerespectării normelor de tehnică legislativă. Se constată frecvent utilizarea unei terminologii 

nespecifice domeniului juridic, unor formulări imprecise, confuze, alteori în dezacord inclusiv cu limba 

română. Lipsa unei strategii și sistematizări corespunzătoare a actelor normative au generat multiple 

neconcordanţe, necorelări, ambiguităţi și suprapuneri. Toate aceste carențe și practici deficitare în cadrul 

procesului de elaborare a textelor, au condus în esență la o instabilitate și imprevizibilitate a cadrului 

legislativ în ansamblu și nu în ultimul rând, acest lucru s‐a reflectat într-o practică judiciară neunitară [49].  

Nu toate demersurile efectuate în scopul asigurării unei legislaţii suple şi simple au fost sortite eşecului, 

există, forte recent şi o încercare de schimbare în acest sens. Şi avem aici în vedere aici Programul de 

guvernare 2017-2020 adoptat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru 

acordarea încrederii Guvernului [50]. Exempli gratia, materializarea programului economic într-un  limbaj 

uşor accesibil tuturor celor care doresc să-l consulte, uşor de parcurs şi de înţeles bazat pe o sumă precum 

simplificare, deschidere, transparenţă, stabilitate, predictibilitate, prevenţie şi respect. Ce înseamnă toate 

aceste noţiuni în lumina acestui program? Să le luăm pe rând.  

 Simplificarea presupune includerea tuturor legilor care vizează domeniul economic într-un pachet 

legislativ unitar ce va fi pus gratuit la dispoziţia tuturor agenţilor economici şi persoanelor fizice care 

desfăşoară activităţi independente. Eliminarea din acest pachet legislativ a tuturor prevederilor contrare, 

precum şi reducerea numărului de articole şi capitole cu peste jumătate din numărul actual sunt condiţii 

obligatorii. Codul legislativ va purta numele "Codul economic al României" şi va conţine Codul fiscal, 

Codul de procedură fiscală, Legea de înfiinţare a societăţilor comerciale, Legea evaziunii fiscale şi toate 

celelalte legi cu caracter economic. Deschiderea implică dezbaterea Codului economic al României cu 

patronatele, cu asociaţiile oamenilor de afaceri şi cu cei care desfăşoară activităţi independente în toate 

ramurile economiei, cu sindicatele, dar şi cu ONG-uri, autorităţi publice locale, alte autorităţi publice 

interesate, asociaţii ale cetăţenilor, firme de consultanţă interne şi internaţionale, toată clasa politică. 
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Transparenţă - Codul economic al României, odată dezbătut şi asumat de toţi cei care vor participa la 

îmbunătăţirea lui, prezentaţi mai sus, va fi pus în dezbatere parlamentară şi odată aprobat de Parlamentul 

României, Guvernul va cere un moratoriu celorlalte forţe politice din parlament, prin care nicio formaţiune 

politică să nu mai iniţieze propuneri legislative privind modificarea noului Cod economic al României, 

pentru cel puţin o perioadă de 5 ani de zile, aceasta asigurându-i Stabilitate. 

Faptul că aprobarea Codului economic al României se va face cel târziu la 1 iulie 2017, iar măsurile 

cuprinse în el se vor aplica cu 1 ianuarie 2018, gradual până în 2022, astfel încât agenţii economici, precum 

şi cei interesaţi vor şti din timp ce măsuri economice îi vizează pentru următorii 5 ani de zile şi asta cu cel 

puţin 6 luni mai devreme pentru măsurile care se aplică cu 1 ianuarie 2018 îi vor asigura Codului economic 

predictibilitate. O noutate, preluată, probabil din dreptul mediului, o constituie prevenţia. În acest fel, vor fi  

introduse prevederi legislative (principiul prevenţiei) care să oblige autorităţile cu atribuţii de control să 

procedeze în primul rând la educarea şi perfecţionarea antreprenorilor de orice fel, precum şi la prevenirea 

greşelilor de orice fel. Acest lucru înseamnă de fapt că un agent economic nu va mai putea fi sancţionat sub 

nicio formă, dacă el nu a fost înainte îndrumat şi apoi prevenit. Practic, scoatem cartonaşul roşu acordat 

direct şi îl înlocuim cu două cartonaşe galbene. Pe aceeaşi linie, modificările propuse în Codul economic al 

României vizează, cu prioritate, creşterea respectului de care trebuie să se bucure cei care desfăşoară o 

activitate economică în România din partea statului român. De aceea, va fi simplifică birocraţia prin 

reducerea masivă a numărului de taxe. 

Alături de aceste măsuri caracteristice unui program de guvernare, îndrăznim să formulăm câteva 

propuneri menite să eficientizeze sistemul nostru legislativ. În acest sens, avem în vedere elaborarea și 

implementarea unei strategii legislative adecvate și obligativitatea - sub sancțiunea respectării tehnicilor 

legislative și de elaborare a actelor normative. Apoi, modificarea legii de organizare și funcționare a 

Consiliului Legislativ, căruia să i se confere competențe și prerogative decizionale în elaborarea și trimiterea 

textelor de lege spre adoptare, în sensul de a deveni un „filtru” real și de a nu mai avea doar un rol 

consultativ. De stringentă actualitate ar fi înlăturarea algoritmului politic și numirea unor persoane în 

instituțiile fundamentale ale statului de drept exclusiv prin criterii de selecție, numire și promovare bazate 

numai pe competență profesională, pregătire și experiență în domeniu astfel încât să conducă la elaborarea 

unei legislații eficiente care să îngrădească factorului politic orice încercare de a instrumenta dreptul – fie 

prin imixtiuni de orice fel ori crearea de instituții paralele care exced aparatului judiciar în scopul folosirii 

acestora ca „instrumente politice’’.  

Apoi, obligativitatea efectuării studiilor de impact (atât sub aspectul eficienței dar și al efectelor) 

înainte de adoptarea textelor legislative, precum şi eliminarea adoptării tacite cu prilejul preconizatei 

revizuiri a Constituției care să redea măreţia identităţii spiritului dreptului românesc în contextul în care 

acum este o imensă rușine să nu-i mai învățăm pe români de ce sunt români și nu chinezi, de ce locuiesc la 

Dunăre şi la Carpați. Rezultatul: „Istoria de după 1989 a fost o speranță continuă de mai bine, pe fondul unei 

crize interne și internaționale care nu se mai termină! S-au derulat procese democratice importante, în paralel 

cu inechități crase, cu hoții de neimaginat și cu minciuni planificate. A fost peste un sfert de deceniu așa de 

alert și de contradictoriu, încât e greu de înțeles ceva clar și precis. E drept - spun istoricii de meserie - că 

istoria are nevoie de perspectiva trecerii timpului spre a putea fi înțeleasă. Așa că mai avem de așteptat! O 

mare slăbiciune a poporului român a fost, cred, delăsarea, defetismul, ideea că la noi merge și așa. Această 

slăbiciune ne-a făcut să pierdem mult în competiția cu alte popoare. Cea mai vizibilă calitate a fost, cred, un 

anumit echilibru în viață, care a îmbrăcat și forme fataliste, dar și o putere și o știință de a oscila între politica 

de rezistență și cea de conciliere. Cu alte cuvinte, am știut când să luptăm și când să tratăm, să negociem ori 

să pertractăm. Noi nu ne-am apărat „glia” până la sinucidere, ca unii vecini, dar nici nu ne-am lăsat distruși 

complet fără să luptăm. Țara sau „moșia” a supraviețuit bine câtă vreme țăranii și boierii au avut ce apăra. 

Adică atât cât au avut în proprietate moșiile lor mici, care formau moșia cea mare, Țara. Apoi, rămași fără 

moșii, țăranii s-au ticăloșit, dar nu într-atât încât să piardă speranța și să-și ia lumea în cap. Românii nu și-au 

părăsit țara până recent, convinși - cum se zicea pe vremuri la Radio Europa Liberă - că „locul românilor este 

în România”. 

Problema este că, deţinând capitalul, străinii ne-au cumpărat şi statul, pe care îl folosesc  ca să-şi 

apere capitalul şi să ne ţină în jug. Mai grav este că,  deţinând capitalul, străinii îşi însuşesc mai mult de 

jumătate din avuţia pe care o producem, prin munca noastră, şi o transferă în afara ţării, lăsându-ne salarii şi 

pensii de mizerie, din care nu mai putem scăpa din jug. Ce facem? Să ne recuperăm statul, să ne reafirmăm 

dreptul de a trăi demni în patria noastră şi să le spunem străinilor să fie mai grijulii cu o ţară care a fost 

jefuită şi cu oamenii care au făcut şi continuă să facă, multe sacrificii în numele Europei! 
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Concluzii şi propuneri 

 

Să nu uităm: dreptul ocupă un loc esenţial în afirmarea identităţii noastre şi cerem instituţiilor 

statului să fie atente faţă de valorile spirituale ale naţiunii noastre. În ceea ce priveşte pierderea identităţii şi 

spiritului dreptului românesc în aproape trei decenii de la lovitura de stat din 1989 şi la zece de la aderarea 

României la Uniunea Europeană, este cât se poate de evident că mişcarea de renaştere naţională 

revendicativă, creaţie a acestor vremuri tulburi, poate fi situată în contextul juridic în limitele căruia a 

evoluat şi la care s-a raportat. Aşa fiind, dreptul îşi revendică din plin apartenenţa la această epopee 

naţională. 

După cum nu este mai puţin adevărat chiar frământările sociale ale românilor, marile frământări ale 

acestor vremuri, mai ales recentul Apel „Identitate, suveranitate şi unitate naţională” al unor academicieni 

români către Poporul Român, către instituţiile Statului Român, iniţiat şi semnat de un mare număr de membri 

ai Academiei Române [51], au putut fi alimentate în planul mentalităţii colective de o asemenea schimbare 

de optică politică. 

Mişcarea naţională actuală inaugurată de aceste evenimente interne, dar şi internaţionale, trebuie să 

folosească toate posibilităţile noi de acţiune politică oferite de cadrul reformist. Secolul XXI va aduce în 

planul naţionalismului românesc şi dreptul nostru. În acest context, simplificarea - imperativ al modernizării 

şi ameliorării calității dreptului poate fi un demers esenţial în prevenirea pierderii identităţii şi spiritului 

dreptului românesc şi apreciem, că ar fi în consens cu demersul nostru de cercetare ştiinţifică să punctam şi 

câteva aspecte teoretice de ordin conceptual referitoare la procesul de creare a dreptului, care sunt cerințele şi 

principiile care îl guvernează, precum şi unele elemente de ordin tehnic necesare în elaborarea actelor 

normative. A crea dreptul nu presupune altceva decât a legifera iar legiferarea este operația prin care o 

regulă, aşa cum este concepută la un moment dat, față de o situație de fapt dată în societate, se transformă în 

regulă de drept pozitiv [52]. În mod strict însă, legiferarea priveşte procesul de elaborare a legilor. 

Operațiunea legiferării trebuie să constate existența situațiilor sociale în momentul când se legiferează, o 

constatare de o complexitate deosebită, apoi legiuitorul stabileşte idealul juridic care trebuie să se aplice 

acestor situații de fapt, lăsându‐se inspirat în acest caz, cu voie sau fără voie de conştiința juridică a societății 

respective. Apoi legiuitorul caută să transpună rezultatul la care a ajuns în reguli de drept pozitiv pe care le 

formulează [53].  

Potrivit unei opinii „a legifera este o ştiință, este în acelaşi timp o artă, dar este totodată şi o tehnică. 

Actele normative nu pot fi redactate la întâmplare, ele nu trebuie să reprezinte culegeri neomogene de 

comandamente, nu pot face abstracție de anumite corelații ce se stabilesc în ordinea naturală a lucrurilor dar 

şi în cea a relațiilor sociale ce sunt supuse reglementării juridice, corelații ce presupun interdependențe, 

subsumări sau poate eliminări reciproce. Legislația unui stat reprezintă un sistem. Este sistemul de drept 

național, unul dintre elementele de cea mai mare însemnătate care particularizează un stat. În cadrul oricărui 

sistem național, fiecare ramură de drept, fiecare Cod şi fiecare lege ordinară trebuie să exprime, la rândul lor, 

un sistem, fiindu‐şi mai mult sau mai puțin autosuficiente. Nevoia de sistem este atât de mare, încât în afara 

acestei idei nu se poate legifera” [54]. 
Cum arată şi profesorul Nicolae Popa, „a legifera a devenit elementul central şi definitoriu al 

activității statului, a devenit sinonim cu a guverna. Alegerea procedeelor tehnice ale legiferării aparțin 

legiuitorului. Dar ea nu poate fi nici pe departe arbitrară. Există anumite principii care stau la baza acțiunii de 

legiferare, principii deduse din reglementări constituționale sau înscrise ca atare în metodologii de tehnică 

legislativă” [55]. Rezumând punctele de vedere prezentate, se poate concluziona că, legiferarea este un 

proces complex, metodic, care implică în prealabil o fundamentare şi cunoaştere profundă a realităților 

socio‐economice, presupune răspundere şi previziune, neputându‐se realiza la întâmplare, să existe o 

corelație adecvată şi corespondența necesară între fapt şi drept [56]. 

Autorii Ioan Ceterchi şi Ion Craiovan subliniază faptul că, „dreptul, din perspectivă istorică este 

evident „dat”, obiect de ştiință, în timp ce „elaborarea” dreptului pozitiv presupune însă „o construcție” şi în 

acest sens regulile juridice sunt opera tehnicii. „Datul” dreptului este cercetat de ştiință care conturează 

orientarea generală, furnizată de situația economică, morală, culturală etc. a societății respective, ce 

determină în genere conținutul dreptului. Dar conținutul dreptului trebuie „fasonat” pentru ca regula socială 

să devină normă juridică, să fie aptă de aplicare. Aceasta este prin excelență o problemă de tehnică juridică” 

[57]. În viziunea celor doi autori, procesul de elaborare a actelor normative presupune respectarea unor 

principii [58] (cerinţe), între care: fundamentarea ştiinţifică [59], respectarea unităţii de sistem a dreptului, 

principiul accesibilităţii actelor normative. 

Potrivit acestui ultim principiu, accesibilitatea unui act normativ nu se reduce numai la aspecte 

referitoare la limbajul juridic pentru că este condiționată şi la rându‐i condiționează o paletă largă de factori 
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în procesul de legiferare: obiective urmărite, subiecți, tehnică juridică preconizată, etc. La fel, principiile care 

fundamentează procesul de legiferare sunt complementare şi interdependente, se întrepătrund în procesul de 

aplicare. Pe de altă parte, elaborarea actelor normative implică deopotrivă şi parcurgerea unor etape: inițierea 

proiectului, dezbaterea sa, adoptarea şi în final, promulgarea şi publicarea. Deosebit de importante sunt şi 

părțile constitutive ale actelor normative, formele de sistematizare (încorporarea, codificarea), inclusiv 

limbajul juridic şi stilul adoptat [60]. 

Sub aspect conceptual şi terminologic, problematica tehnicii elaborării legilor, a actelor normative în 

general, este cunoscută în literatura juridică sub diverse denumiri şi accepțiuni: fie de „tehnică juridică”, 

„tehnică legislativă”, „legistică formală” ori „legistică reală”.  Indiferent de punctele de vedere exprimate, 

distincțiile şi nuanțările făcute în privința terminologiei, acest proces complex, constituie „o necesitate 

obiectivă” în elaborarea actelor normative – în crearea dreptului. Şi în această lucrare, constatăm pe fond 

existența/necesitatea aceloraşi principii: fundamentarea ştiințifică a activității de elaborare a normelor 

juridice, asigurarea unui raport firesc între dinamica şi statica dreptului, accesibilitatea şi economia de 

mijloace în elaborarea normativă. În ce priveşte fundamentarea ştiințifică, aceasta trebuie să cuprindă: 

„descrierea situațiilor de fapt ce urmează să fie transformate în situații de drept, analiza judecăților de valoare 

cu privire la determinarea situațiilor de fapt care trebuie transformate, schimbate şi care se găsesc în contact 

cu judecățile de valoare din care se inspiră însăşi schimbarea, determinarea (anticiparea) efectelor posibile 

ale viitoarei reglementări, costul social al proiectatei reforme legislative, oportunitatea sa etc.” Spre exemplu, 

noțiunea de legistică reprezintă „o disciplină ştiințifică complexă, care are două componente: legistica reală 

şi legistica formală. Într‐o primă apreciere, legistica reprezintă ştiința elaborării legii” [61], ansamblul 

metodelor, tehnicilor, procedeelor de exprimare materială sau formală a ideilor care au nevoie de o reflectare 

normativă în forme adecvate. Din acest punct de vedere, este necesar să se facă o distincție între legistica 

reală şi legistica formală, întrucât legistica reală denumită şi politica legislativă, reprezintă un ansamblu de 

idealuri, scopuri, mijloace şi instrumente menite să materializeze conceptual fapte sociale, să le imprime o 

dinamică proprie, inclusiv prin intermediul normelor juridice” [62]. 

În ce priveşte legistica formală, aceasta „nu se confundă cu tehnica legislativă deoarece ea se referă 

atât la normele metodologice de redactare a actelor normative, cât şi la regulile de procedură legislativă. Cu 

alte cuvinte, adoptarea legii este supusă nu numai regulilor de tehnică legislativă, ci şi normelor care fac 

obiectul procedurii legislative”. În aceeaşi ordine de idei, ştiința legislativă care are ca obiect de studiu 

facerea legii, presupune două dimensiuni: „una politică, exterioară procesului de creare a normei de drept şi 

una tehnică, identică cu utilizarea procedeelor metodologice de exprimare a „dat”‐ului dreptului în raport cu 

exigențele exprimate pe plan politic”. Aşadar, nu trebuie confundată tehnica juridică cu legiferarea (ca 

tehnica legislativă), printr‐o reducere a sferei tehnicii juridice doar la procesul elaborării normative întrucât 

tehnica legislativă parte constitutivă a tehnicii juridice, este alcătuită dintr‐un complex de metode şi 

procedee, menite să asigure o formă corespunzătoare conținutului reglementărilor juridice [63]. În ce priveşte 

conținutul noțiunii de tehnică juridică, acesta este „deosebit de complex, el implică momentul receptării de 

către legiuitor a comandamentului social, aprecierea sa selectivă şi elaborarea normei (tehnică legislativă), 

dar cuprinde, de asemenea şi momentul realizării (al transpunerii în viață) a normei de drept constituite de 

legiuitor (tehnica realizării şi interpretării dreptului)”. 

Într‐o altă viziune, se aprecia că: „pentru a se încerca să se împingă cu puțin mai departe decât este 

astăzi, cunoştința noastră despre ceea ce provizoriu s-ar putea conjectura că se numeşte „tehnica juridică”, 

trebuie să se plece neapărat de la noțiunea de procedeu tehnic şi de procedeu tehnic juridic (iar nu: procedeu 

de tehnică juridică); şi anume nu atât într‐o cercetare istorică, dar mai ales directă, mergând la cazuri 

individuale de asemenea procedee şi numai apoi izolându‐se şi ulterior explicându‐se caracteristicile lor [64]. 

Aceasta a fost ipoteza mea de lucru: să mă apropii de „tehnica juridică”, cercetând direct (iar nu numai 

istoric), mai întâi procedeele tehnice juridice, ca date vii, adică acea porțiune din realitatea juridică, în care 

se poate găsi „tehnica”. Am socotit, aşadar că trebuie să fac abstracție de cele două serii de concepţii, care au 

constatat că s-au interpus, până acum, între cercetătorii „tehnicii juridice” şi însuşi acest obiect de studiu 

ştiințific, şi anume: cele de metodă”. 

O ultimă accepțiune cu privire la conceptul de tehnică juridică, lato sensu trebuie avut în vedere „atât 

procesul de elaborare a normelor juridice, cât şi procesul de aplicare a lor. Cu alte cuvinte, tehnica juridică, 

cuprinde procedeele tehnice folosite pentru crearea şi aducerea la îndeplinire a normelor juridice. În sens 

restrâns, tehnica juridică desemnează procedeele prin care normele juridice sunt elaborate, adică formele prin 

care politica legislativă a unui stat este exprimată în drept. Mai exact, tehnica juridică este denumită tehnica 

legislativă” [65]. Pe de altă parte, „conceptul de legiferare în sens restrâns, este redus la procedeele prin care 

legea este redactată şi votată. Pe scurt, legiferarea se referă la activităţi. Tehnica legislativă este un concept 

mai larg. Ea cuprinde, de asemenea, formele prin care politica legislativă este exprimată de legiuitor, cum ar 
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fi legile, hotărârile guvernului sau ordinele şi instrucțiunile miniştrilor, ca şi metodele de exprimare a acestei 

politici în formele selectate, cum ar fi normele permisive vis‐à‐vis de normele imperative” [66]. 

În literatura de specialitate au fost formulate pe marginea acestei problematici, multiple puncte de 

vedere precum „tehnica legislativă este compusă din trei categorii de procedee: procedee privind cunoaşterea 

politicii legislative, procedee privind selectarea normelor juridice adecvate şi procedee privind adoptarea 

formală a actului respectiv” rezumându‐ne a face o scurtă trimitere bibliografică - doar la câteva dintre 

lucrările ce le‐am socotit a fi de referință şi fără a le mai aminti pe cele deja prezentate [67]. Socotim de 

asemenea, potrivit, ca în finalul acestor considerații teoretice, în loc de concluzii, să transcedem într‐un alt 

palier de reflecție şi profunzime, bine evidențiat de reputatul Mircea I. Manolescu [68]: „ar trebui, cu alte 

vorbe, să evităm deopotrivă cele două mari greşeli care pândesc mereu gândirea omenească: pe de o parte 

acel „gust pentru semnificaţii”, sau acea „goană după sensuri”, metodă care trage concluzii disproporţionat 

de mari din fapte puţine şi neînsemnate; pe de altă parte, şi mai ales, acea năzuinţă după conţinuturi 

improvizate pentru etichete mari care nu s-au ivit din constatarea faptelor şi nici dintr-o teorie sprijinită pe 

fapte exact constatate” dar, mai ales, să promovăm valorile naţionale, morale, cultural – juridice şi spirituale, 

coeziunea şi solidaritatea socială. 
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