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Rezumat

În procesul de armonizare a legislaţiei interne cu reglemen-

tările UE, alături de metode de drept privat, la noi se aplică deja 

şi metode de drept public. Sunt sufi ciente temeiuri de a afi rma 

că, pe măsura realizării obiectivelor de integrare europeană, 

metodele de drept public se vor amplifi ca. Aceasta rezultă din 

caracterul imperativ al Directivelor pentru ţările-membre ale 

UE şi din practica implementării prevederilor lor în legislaţia 

naţională a fi ecărei ţară-membră a UE. 
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Summary

In the process of harmonizing internal legislation with the 

EU regulations, besides the  private law methods, we already 

apply public law methods as well. There are enough reasons 

to affi  rm that, while implementing the objectives of European 

integration, the methods of public law will be amplifi ed. This 

results from the imperative character of the Directives for the 

EU member countries and from the practice of implementing 

their stipulations in the national legislation of each EU mem-

ber state.
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Denumirea acestui articol aproape coincide cu 

cea a referatului prezentat de mine la cea de a cincea 

aniversare de la intrarea în vigoare a Codului civil al 

Republicii Moldova1, dar conţinutul este altul. Mai co-

rect spus, e o continuare a aceluiași proces de recepţi-

onare, însă a altor instituţii și norme din Dreptul privat 

roman.

Dacă ne referim la realităţile noastre, multe princi-

pii, instituţii și norme juridice din Dreptul privat roman 

sunt folosite în actualul Cod civil moldovenesc, căruia 

i-a fost consacrată o conferință internațională cu oca-

zia unui deceniu de la adoptare. Pentru a le găsi, nu 

trebuie să depunem multe eforturi, ele sunt evidente 

şi stau la baza structurii acestui Cod civil. De exemplu, 

principiul bunei credinţe (bonae fi des) îl găsim și în art.9, 

care se referă la exercitarea drepturilor și executarea 

obligaţiilor, asemănări găsim în articolele 307-309 şi 

311, care se referă la posesiunea de bună-credinţă, în 

articolele 332 şi 333, care se referă la uzucapiune, în 

art.375(1), consacrate protecţiei drepturilor dobân-

ditorului de bună-credinţă etc. Iar dacă ne referim la 

instituţii juridice, ele sunt și mai multe - începând cu 

cea a subiectului de drept (persoana fi zică și persoa-

na juridică), cu tutela și curatela (art.32-47), cu dreptul 

de posesiune (art.303-314), cu dreptul de proprieta-

te (art.315-376). Pe lângă toate acestea, Codul civil al 

Republicii Moldova a recepţionat din Dreptul privat 

roman și drepturile reale asupra lucrurilor altuia (iura 

in re aliena), prevăzute de Digestele lui Iustinian (D.7. 

1-9 și D.8. 1-6).

Drepturile reale menţionate sunt recepţionate în 

Codul civil moldovenesc cu aceleași denumiri: Uzu-

fructul (art.395-423), Uzul și Abitaţia (art.424-427), 

Servitutea predială (art.428-442), Superfi cia (art.443-

453), Gajul și Ipoteca (art.454-465) și încă multe altele.

Instituţiile juridice nominalizate coincid cu cele din 

Dreptul privat roman nu numai după denumiri, ele co-

incid și după natura lor juridică, având la baza consti-

tuirii lor aceleași acte și fapte juridice. Au aproape ace-

lași conţinut al raporturilor juridice apărute în cadrul 

acestora. Spun „aproape”, dat fi ind că în Codul civil al 

Republicii Moldova drepturile și obligaţiile părţilor din 

aceste raporturi juridice sunt mai concret determinate 

și mai profund caracterizate.

De exemplu, gajul și ipoteca, pe lângă articolele 

indicate din Codul civil, mai conţin la ora actuală și 

reglementări prin legi concrete2. Rădăcinile acestui 

fenomen juridic conduc în adâncul istoriei societăţii 

Romei Antice din perioada de trecere de la orânduirea 

gentilică la structura statală şi a familiei monogame. 

Gajul apare odată cu apariţia dreptului de proprietate 

privată, odată cu primii paşi ai relaţiilor de schimb3 și 

ale celor de împrumut4. Deci, gajul a fost constituit în 

scopul asigurării intereselor creditorilor, dat fi ind că 

el garantează creditorilor posibilitatea de a-și întoar-

ce sumele împrumutate din costul bunurilor gajate în 

cazurile în care debitorii nu-și exercită în mod cuvenit 

obligaţiile.

În evoluţia sa, gajul a cunoscut mai multe forme, 

care se deosebeau între ele prin denumirea lor și prin 

conţinutul raportului juridic dintre creditorul gajist și 

debitorul gajist, una din care este și ipoteca5. Ultima, 

apărută în antichitate ca formă a gajului fără depose-
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dare atât pentru bunurile mobile, cât și pentru bunuri-

le imobile6, o găsim astăzi în art.455(3) al Codului civil 

al Republicii Mpoldova, din conţinutul căruia rezultă 

că ipoteca este specializată actualmente pentru gaja-

rea bunurilor imobile7.

Dacă e să ne referim la evoluţia scopului gajului, 

apoi el, păstrându-și, în fond, esenţa din antichitate 

- asigurarea în mod exclusiv a intereselor creditorilor 

-, a deviat cu timpul spre a ţine cont și de protecţia 

intereselor debitorilor. Lucrul acesta devine evident, 

dacă urmărim atent evoluţia situaţiei juridice a debi-

torului în raportul juridic de gaj, începând cu Nexum, 

până la Hipotheca din antichitate8 și până la articolele 

476-483 ale Codului civil al Republicii Moldova, care 

prevăd drepturile și obligaţiile părţilor raportului ju-

ridic de gaj.

Toate aceste metamorfoze prin care a trecut con-

ţinutul raportului juridic de gaj, în general, și situaţia 

juridică a debitorului gajist, în special, au fost condi-

ţionate de nevoile reale ale vieţii social-economice, 

politice și culturale la diferite etape istorice de dezvol-

tare a societăţii, inclusiv și ale celei în care trăim noi 

astăzi. Totuși, în pofi da tuturor reînnoirilor pe care le-a 

suportat pe parcursul secolelor, dreptul de gaj și-a 

păstrat esenţa, funcţiile sociale și rolul său ca mod real 

de asigurare a executării obligaţiilor.

Prin urmare, analizând evoluţia dreptului de gaj și 

a altor instituţii juridice, ajungem la concluzia că drep-

tul, ca fenomen social, este o funcţie (o valoare varia-

bilă) care depinde de realităţile vieţii socio-umane și 

se afl ă în permanentă dezvoltare, atrăgând după sine 

și modifi cările respective în acest fenomen social.

Privit fi ind prin prisma celor spuse și a realităţilor 

actuale, se poate afi rma că în literatura de specia-

litate dreptul de gaj mai continuă să rămână obiect 

al discuţiilor sub aspectul defi nirii, al naturii sale 

juridice9, precum și sub cel al obiectului dreptului su-

biectiv de gaj10. În privinţa obiectului, există discuţii 

și la celelalte drepturi reale asupra lucrurilor altuia11.

Soarta dreptului de gaj însă nu constituie o excep-

ţie, ci mai degrabă este o evoluţie tipică, la fel ca și a 

multor altor instituţii juridice ale Dreptului privat ro-

man. Fiind concepute de nevoile societăţii din Roma 

Antică, slujind nevoilor societăţii umane la diferite 

etape de dezvoltare a acesteia, ele își obţin defi niti-

varea, își îmbogăţesc conţinutul și funcţiile sociale. 

Acestea își găsesc expresia în legislaţia fi ecărei etape 

de dezvoltare a diferitelor tări ale Europei continenta-

le. Nu face excepţie în acest context nici Codul civil al 

Republicii Moldova. 

De la realităţi, să trecem la perspective. Remar-

căm de la bun început că, tinzând spre perspective, nu 

trebuie să ne rupem de realităţi, pentru că ele crează 

premisele, iar acestea fi ind conștientizate, ne ajută să 

trasăm căile, să conturăm obiectivele perspectivelor 

și să determinăm mijloacele de realizare a lor. Asta-i 

dialectica dezvoltării.

Volumul prezentului material însă nu ne permite 

să analizăm toate componentele acestui proces de 

dezvoltare, să determinăm toate legăturile și condiţi-

onările reciproce dintre ele. Ne vom opri doar la ana-

liza unora, fără de care nu ne-am putea imagina per-

spectivele dezvoltării legislaţiei civile a ţării noastre, 

în general, și ale Codului civil, în special. Poate că pe 

unele dintre ele vom izbuti doar să le punem în aten-

ţia colegilor.

Așadar, noi suntem astăzi conștienţi că:

a) Nici un popor și nici o ţară nu poate să supravie-

ţuiască și să prospere, fără a se încadra în procesul 

divizării internaţionale a muncii şi cel al relaţiilor de 

schimb de valori, atât materiale, cât și spirituale;

b) Avem sufi cientă inteligenţă pentru a estima care 

comunităţi internaţionale au la baza constitui-

rii lor principii și metode de integrare mai adec-

vate, mai efi ciente, mai echitabile și mai umane. 

Cu atât mai mult că avem experienţa integrării 

în fosta Uniune Sovietică și ne afl ăm încă în Co-

munitatea Statelor Independente (CSI). Pentru 

ultima, avem adoptat și un Cod civil model, reco-

mandat statelor membre ale CSI spre utilizare în 

procesul de elaborare a proiectelor codurilor civi-

le proprii. Nu știu cum au procedat alte state din 

cadrul CSI, dar Codul civil moldovenesc a preluat 

puțin din acest Cod civil model sau chiar nimic.                                                                                                                               

c) Suntem o ţară independentă, suverană și putem 

să ne exprimăm liber opinia și să ne manifestăm vo-

inţa.

Ţinând cont de cele relatate - şi nu numai -, ţara 

noastră și-a trasat calea spre integrare în Uniunea 

Europeană, sistemul de drept al căreia conţine nu mai 

puţine concepte din Dreptul privat roman, adaptate 

la necesităţile contemporane. Republica Moldova este 

încadrată deja în unele tratate și acorduri de colabo-

rare cu Uniunea Europeană. În luna noiembrie anul 

curent se va încadra în alte tratate și acorduri de co-

laborare care vor aprofunda și vor diversifi ca compo-

nentele procesului de colaborare și integrare a Repu-

blicii Moldova în Uniunea Europeană (UE).

Dat fi ind acest deziderat, care sunt obiectivele și 

mijloacele de realizare, privite prin prisma perspecti-

velor dezvoltării legislaţiei civile naţionale și ale Co-

dului civil actual? Unul din cele mai de vază obiective 

la etapa actuală este armonizarea legislaţiei civile și a 

Codului civil cu reglementările din cadrul UE. În pro-

cesul de realizare a acestui obiectiv, ar trebui de ţinut 

cont, mai întâi, de practica armonizării legislaţiei inter-

ne a ţărilor-membre ale UE, realizată prin implemen-

tarea în legislaţia internă a prevederilor din Directivele 

și Regulamentele adoptate de Parlamentul și Consiliul 

European. Deci, ne sunt cunoscute și mijloacele de re-
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alizare a obiectivului dat. În al doilea rând, trebuie să 

ţinem cont de principiul conform căruia practica fără 

teorie este oarbă, iar teoria fără practică este sterilă.

Prin urmare, în acest proces, teoria civilisticii ar pu-

tea sluji în egală măsură și practicii implementării no-

ilor reglementări din Directivele și Regulamentele UE, 

și practicii aplicării acestora. Efectiv, ea deja își consa-

cră eforturile în aceste direcţii. Dacă luăm orice mono-

grafi e sau, mai ales, disertaţie în domeniul dreptului 

privat, alături de analizele legislaţiei, a practicii și doc-

trinei autohtone, vom găsi acolo și analize de drept 

comparat, și analize ale prevederilor din Directivele și 

Regulamentele UE, precum și a practicii Curţii Europe-

ne de Justiţie, acestea toate fi nisându-se cu concluzii 

și multiple propuneri de lege ferenda. Ba mai mult, la 

unele din disertaţii sunt anexate certifi cate eliberate 

de organele statale care au pregătit anumite proiecte 

de acte legislative sau chiar de Parlament, care con-

fi rmă preluarea concluziilor și propunerilor de lege fe-

renda din disertaţiile respective la elaborarea și adop-

tarea anumitor acte legislative. E un lucru bun și fi resc.

Dar ne rămâne să constatăm cu regret că toate 

acestea, în fond, sunt realizate din iniţiativa proprie a 

autorilor acestor lucrări, dar din grija organelor auto-

rităţii publice care elaborează proiecte de legi și ad-

optă acte legislative. Aceste organe ar trebui să aibă 

structuri speciale, completate cu cadre califi cate, care 

să adune, să analizeze, să sistematizeze și să selecteze 

concluziile și propunerile de acest făcute prin interme-

diul lucrărilor știinţifi ce, pentru a asigura o dinamică a 

reînnoirilor legislaţiei, adecvată dinamicii dezvoltării 

relaţiilor economice, comerciale, sociale și culturale 

din societate.

Cât despre slujirea practicii aplicării legislaţiei civi-

le, reprezentanţii teoriei civilisticii contribuie prin avi-

zarea proiectelor de hotărâri ale Plenului Curţii Supre-

me de Justiţie, prin participarea la lucrările Consiliului 

știinţifi co-consultativ de pe lângă colegiul respectiv al 

Curţii Supreme de Justiţie.

Pentru o realizare și mai bună a acestui obiectiv, 

ar trebui editate în limba română Directivele și Re-

gulamentele UE, pentru ca ele să devină cunoscute 

comunităţii juridice naţionale din domeniu. Spre re-

gret, aceasta încă nu se face, ba chiar nici proiectele 

de legi nu sunt publicate în presă, spre a fi  cunoscute 

şi apreciate de către întreaga societate. Prin aceasta 

se neglijează un principiu bine cunoscut - o lege își 

atinge scopul și își îndeplinește funcţiile sociale atunci 

când ea este bine cunoscută și acceptată de masele 

largi ale populaţiei.

Un alt obiectiv important care rezultă din vec-

torul integrării europene îl constituie armonizarea 

conţinuturilor planurilor de studii și curriculumurilor 

procesului de pregătire a specialiștilor juriști. Noi am 

aderat deja la Comunitatea Universitară Europeană, 

ne conducem de Programul de la Bologna12. Am ierar-

hizat disciplinele din planurile de studii prin indicarea 

numărului de credite, în funcţie de ponderea fi ecăreia 

în procesul formării aptitudinilor profesionale la stu-

denţi, am determinat etapele de studii și durata lor. 

Toate acestea au menirea de a crea tineretului studi-

os posibilitatea de a-și realiza studiile în instituţiile 

universitare ale diferitelor state europene – ceea ce 

e bine, fi resc și progresist. Dar tot atât de fi resc este 

să ne întrebăm: în ce măsură conţinutul curriculumu-

rilor disciplinelor de studii de la specialitatea noastră 

crează condiţii reale tineretului studios din Republica 

Moldova de a benefi cia de posibilităţile prevăzute de 

Programul de la Bologna? Da, s-au făcut multe, dar ar 

fi  mai bine să ne oprim la ceea ce nu am reușit încă să 

facem. Mai întâi, trebuie să recunoaștem că discipli-

nele de studii nu se predau în plan comparat, inclusiv 

și la „foniile” pe care le avem la facultate (francofonie, 

anglofonie și altele). Din aceasta rezultă că noi specia-

lizăm juriștii în domeniul dreptului intern.

Consider că nu predarea disciplinelor juridice cu 

același accent asupra dreptului intern din cadrul „fo-

niilor” contribuie la realizarea posibilităţilor create de 

către Programul de la Bologna, ci din contra - predarea 

disciplinelor de studii în plan comparat, chiar și în lim-

ba maternă, alături de studierea unei sau mai multor 

limbi străine, ar deschide mai mari perspective pentru 

tineretul studios de a benefi cia de posibilităţile oferite 

de Programul de la Bologna.

Dar dacă toate acestea le privim prin prisma per-

spectivei integrării europene și armonizării profun-

de a legislaţiei naţionale a statelor care fac parte din 

această comunitate, atunci ce rost are studierea în 

plan comparat a disciplinelor de studii? Răspunsul 

poate fi  doar unul: dacă există diversitatea în procesul 

unifi cării, există și necesitatea studierii în plan compa-

rat a disciplinelor juridice în procesul de pregătire a 

specialiștilor.

În procesul de armonizare relevantă sunt nu doar 

mijloacele, ci și metodele de utilizare a acestora, ul-

timele fi ind condiţionate în mod normal de natura 

privată a legislaţiei civile și a coloanei ei vertebrale - 

Codului civil. La ora actuală, putem afi rma că, pentru 

noi, metodele de implementare a mijloacelor de ar-

monizare a legislaţiei naţionale cu reglementările eu-

ropene corespund, în fond, cu natura privată a acestei 

legislaţii. Cu alte cuvinte, Republica Moldova, din pro-

prie iniţiativă și prin libera manifestare a propriei vo-

inţe, efectuează această armonizare, motivată fi ind de 

calea aleasă spre integrarea europeană și de condiţiile 

obiective pentru realizarea acestui proces.

În acelaşi timp, nu putem trece cu vederea nici 

art.4(2) și nici art.8(2) din Constituţia Republicii Mol-

dova. Dacă primul se referă la stabilirea corelaţiei 

dintre reglementările interne privind protecţia drep-

turilor omului, normele din pactele și tratatele inter-

naţionale la care Republica Moldova este parte, dând 
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prioritate ultimelor, apoi cel de al doilea dă priorita-

te normelor din pactele și tratatele internaţionale la 

instituirea relaţiilor Republicii Moldova cu alte state, 

inclusiv cu UE. Rezultă că în procesul de armonizare a 

legislaţiei interne cu reglementările UE, alături de me-

tode de drept privat, la noi se aplică deja și metode 

de drept public. Sunt sufi ciente temeiuri de a afi rma 

că, pe măsura realizării obiectivelor de integrare eu-

ropeană, metodele de drept public se vor amplifi ca. 

Aceasta rezultă din caracterul imperativ al Directive-

lor pentru ţările-membre ale UE și din practica im-

plementării prevederilor lor în legislaţia naţională a 

fi ecărei ţară-membră a UE. 

Pe de altă parte, Directivele au un caracter pur 

pragmatic, sunt consacrate realizării unor probleme 

economice, sociale sau culturale concrete și, în fond, 

nu depășesc limitele unei anumite instituţii juridice. 

Cu alte cuvinte, se pune accentul pe abordarea func-

ţională a reglementărilor: ele se referă la problemele 

contractelor de transport sau de vânzare-cumpăra-

re , sau la protecţia consumatorilor, sau la aspectele 

concurenţei comerciale, sau la altele de asemenea 

gen. Prin urmare, Directivele injectează în sistemele 

naţionale de drept privat ale ţărilor-membre anumite 

novelle instituţional-fragmentare, concret funcţionale, 

prin metode de drept public, fără a ţine cont de con-

ceptele general-sistemice ale acestora. Şi atunci ne 

întrebăm: care este perspectiva păstrării aspectului 

naţional şi a naturii private a legislaţiilor naţionale din 

ţările-membre? Răspunsul corect și argumentat poate 

fi  găsit prin investigarea profundă și sistemică a ten-

dinţelor evoluţiei acestor fenomene. La ora actuală 

însă, perspectivele le vedem în felul următor: 

a) prin armonizarea sistemelor legislative ale ţărilor-

membre, spre omogenizarea (unifi carea) defi nitivă a 

acestora;

b) de la codurile civile ale fi ecărei ţări-membre a UE - 

spre unicul Cod civil al UE;

c) de la sistemul pandectist integrant - la sistemul insti-

tuţionalist-funcţional dispersant13.

Dar, dacă privim perspectivele evoluţiei legislaţiei 

civile și a Codului civil al Republicii Moldova prin pris-

ma practicii ţărilor-membre ale UE și a concluziilor for-

mulate în punctele a) - c), nu ne rămâne altceva decât 

să exclamăm: „Înainte, prin armonizare, spre lichidarea 

sau, mai precis, spre negarea Codului civil al Republicii 

Moldova!”. 

Pare să fi e o concluzie paradoxală, dar ea apare 

doar la prima vedere.

Mai întâi, negarea nu este sinonimă cu lichidarea. 

Dacă ultima duce spre dispariţia (inexistenţa) fenome-

nului, apoi cea dintâi aduce la evoluţia fenomenului 

de la o fază calitativă inferioară la alta - mai superioa-

ră. Să ne amintim de dialectica dezvoltării fenomene-

lor din fi lozofi e și de rolul negării, al negării negaţiei în 

acest proces.

În al doilea, trebuie să fi m conştienţi de faptul 

că Dreptul nu există prin sine însuși și pentru sine 

însuși. Încă romanii au conştientizat acest adevăr, 

exprimându-l prin formula „Ubi societas, ibi ius” - un-

de-i societatea, doar acolo poate să existe și dreptul. 

Și dacă mai ţinem cont și de altă maximă a romani-

lor antici: „Ius est ars boni et equi” - dreptul este arta 

binelui și a echităţii – vom conchide că Dreptul este 

creat de societate, pentru societate și are menirea de a 

sluji binelui societăţii. Din aceasta rezultă că principa-

lul în Drept este scopul social, pentru buna și optima 

realizare a căruia dreptul are menirea de a sluji, dar 

nu de a-și păstra integritatea structurală sau specifi ci-

tatea naţională, chiar dacă şi acestea au fost valori la 

o anumită etapă de dezvoltare a gândirii juridice, ele 

păstrându-se, în sine, şi azi.

Dar dacă principalul în Drept este scopul social 

pentru optima realizare a căruia trebuie să slujească, și 

dacă mai ţinem cont de faptul că, după cum am subli-

niat anterior, Dreptul este o funcţie (o valoare variabi-

lă) a proceselor ce au loc în mod obiectiv în societate, 

nu ar trebui să ne îngrijoreze atât de mult remanierile 

în domeniul dreptului naţional al ţărilor-membre ale 

UE (armonizare spre unifi care) şi perspectivele negării 

Codului civil al Republicii Moldova. Ultimele depind 

de realizarea procesului de integrare a Moldovei în 

Uniunea Europeană. Dreptul este doar un instrument 

de realizare a scopurilor care stau în faţa societăţii. Și 

dacă relaţiile sociale, care evoluează spre atingerea 

acestor scopuri, se simt incomod în „haina lor juridi-

că” la o anumită etapă a acestei evoluţii, trebuie „răs-

croită” haina juridică în conformitate cu îndemânările 

relaţiilor sociale, creându-le astfel condiţii optime de 

realizare a acestor scopuri.

Principalul este conţinutul și natura scopurilor ur-

mărite: cine le formulează și le pune în faţa societăţii, 

din numele cui și în binele cui ele urmează a fi  realiza-

te. În plus, este necesar să fi m vigilenţi, ca aceste sco-

puri să nu degenereze de la binele societăţii la binele 

unor grupuri birocratice, la satisfacerea unor ambiţii 

politice de grup sau ale unor indivizi. Pentru aceasta 

se cer investigaţii serioase și complexe.

O veche zicală a poporului nostru spune: „Tot păţi-

tu-i priceput”. Deci, noi trebuie să fi m cei pricepuţi, dat 

fi ind faptul că venim dintr-o Uniune și mergem spre o 

altă Uniune. Și în Uniunea de unde venim se vorbea 

doar de binele poporului, dar în realitate totul se făcea 

pentru binele corpului partido-administrativ-birocra-

tic și pentru ambiţiile lui politice mondiale. Și acolo se 

armoniza și se unifi ca în mod imperativ legislaţia re-

publicilor unionale prin decretarea „bazelor legislati-

ve” din diferite domenii. Și acolo se afi rma că în dome-

niul economiei nimic nu este de drept privat, că totul 

e de drept public. Și încă multe altele se declarau într-

un fel, dar se realizau altfel, deși omenirea cunoștea 

istoria societăţii romane antice, care a evoluat de la 
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principiul „Vox populi - suprema lex” - vocea poporului 

este legea supremă - spre principiul „Vox Domini - vox 

Deus” - vocea Împăratului este vocea lui Dumnezeu… 

Eu sunt departe de a face analogie între aceste 

două Uniuni, dat fi ind faptul că ele aparţin diferitor 

epoci istorice, diferitor formaţiuni social-economice și 

politice cu diferite scopuri. Dar, totuși, omiterile au și 

mai au loc în societate, deoarece societatea nu s-a în-

văţat a ţine cont de ele. Am recurs la această compara-

ţie pentru a nu ne rupe de realitate, pentru a ţine cont 

de greșelile comise la etapele istorice precedente de 

dezvoltare a societăţii, pentru a nu permite repetarea 

lor. 

Estimând principiile de organizare și scopurile spre 

realizarea cărora tinde Uniunea Europeană, pentru noi 

nu există la ora actuală o alegere mai bună, decât ite-

grarea în această Uniune.

În concluzie, putem afi rma cu certitudine că trebu-

ie: 

a) să ţinem nestrămutat calea spre integrarea euro-

peană;

b) să studiem atent, profund și în mod sistemic toate 

formele, mijloacele și metodele de armonizare a le-

gislaţiilor naţionale din ţările-membre ale UE cu re-

glementările comunitare, pentru a le folosi raţional 

în procesul de integrare;

c) să contribuim la realizarea tuturor posibilităţilor 

create pentru tineretul studios de către Programul 

de la Bologna;

d) să nu ne speriem de transformările ce au loc în le-

gislaţia ţării noastre, inclusiv în Codul civil, dacă 

acestea au loc în numele creării unor condiţii mai 

optime pentru realizarea scopurilor urmărite în 

procesul de integrare europeană;

e) să fi m vigilenţi și să nu admitem mutilarea scopuri-

lor formulate în actele de constituire a Uniunii Euro-

pene.
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