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CUVÂNT-ÎNAINTE 
 
Pentru naţiunea română, chestiunea Basarabiei a fost mereu şi continuă 

să fie o componentă delicată a istoriei relaţiilor româno-ruse. Chiar dacă până 
în prezent provoacă interpretări şi opinii contradictorii, semnarea pe 27 
martie 1918 de către Sfatul Ţării de la Chişinău a Actului Unirii rămâne un 
fapt istoric, ce a produs consecinţe politico-juridice pentru întreaga naţiune 
română.  

La iniţiativa doamnei director, doctor Cristina Rotaru-Radu, Institutul 
Naţional al Magistraturii din România şi Institutul Naţional al Justiţiei din 
Republica Moldova au decis să sărbătorească Centenarul Marii Uniri prin 
organizarea unui eveniment ştiinţific comun, inedit pentru viitorii repre-
zentanţi ai sistemelor judiciare din România şi Republica Moldova. În zilele 
de 28-29 iunie 2018, în incinta Muzeului de Istorie din Chişinău, şi-a 
desfăşurat lucrările ediţia a IV-a a Concursului de referate juridice, tradiţional 
pentru Institutul Naţional al Justiţiei din Republica Moldova. În acest an, 
tema concursului a fost: „Integrarea instituţiilor juridice în urma Unirii din 
1918 în perioada interbelică. Pentru prima dată la concurs au participat şi 
autori din rândul auditorilor Institutului Naţional al Magistraturii din 
România.  

Concursul de referate le-a oferit participanţilor ocazia de a efectua 
cercetări ştiinţifice şi analize asupra dezvoltării instituţionale juridice, 
înregistrate după Unirea Basarabiei cu România. Subiectele abordate la 
concursul de referate s-au axat, în special, pe evoluţiile şi dinamica integrării 
sistemului judiciar basarabean în spaţiul românesc şi consolidarea statului de 
drept în cadrul României Mari. Demersurile ştiinţifice s-au axat pe elemente 
importante din perioada interbelică, precum aspectul juridic al Unirii 
Basarabiei cu România la 27 martie 1918, rolul juriştilor basarabeni în 
consolidarea constituţionalismului din România interbelică, evoluţia 
organizării judecătoreşti în România Mare, legislaţia procesuală civilă şi 
penală în România interbelică etc. Autorii au invocat aportul unor 
personalităţi ale dreptului românesc de atunci, ca basarabeanul Constantin 
Stere sau marele jurist al epocii, Vespian Erbiceanu.  

Pe lângă aspectul său ştiinţific, evenimentul a fost pentru auditorii 
Institutului Naţional al Magistraturii din România şi audienţii Institutului 
Naţional al Justiţiei din Republica Moldova un bun prilej să se cunoască mai 
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bine, să comunice, împărtăşindu-şi experienţele şi viziunile asupra mai 
multor aspecte juridice şi nu doar, iar în final să descopere că au aceleaşi 
aspiraţii şi preocupări. 

Apariţia acestei culegeri se înscrie în şirul multiplelor acţiuni bilaterale 
Bucureşti-Chişinău, organizate în anul Centenarului, care ar putea să 
stimuleze cercetările de specialitate şi să provoace dezbateri. Culegerea de 
referate este dovadă a cooperări dinamice stabilite între instituţiile de formare 
judiciară de pe ambele maluri ale Prutului. Aceasta reconfirmă importanţa 
asigurării continuităţii colaborării pentru creşterea standardelor de calitate a 
formării beneficiarilor Institutului Naţional al Magistraturii şi ai Institutului 
Naţional al Justiţiei. 

 
Dr. Diana Scobioală, 

Directorul Institutului Naţional al Justiţiei 
din Republica Moldova 



 

CUVÂNT-ÎNAINTE 
 
,,Un popor care nu îşi cunoaşte istoria este ca un copil care nu îşi 

cunoaşte părinţii" spunea Nicolae Iorga, iar aceste cuvinte le-am putea 
adapta: un judecător care nu cunoaşte spiritul poporului său, necesităţile care 
au determinat apariţia sau evoluţia unei instituţii nu are cum să-şi înţeleagă 
menirea şi cu atât mai puţin să fie util în profesia pe care şi-a ales-o. 

Ideea ca auditorii de justiţie să facă o cercetare despre armonizarea 
legislaţiei după Marea Unire s-a născut din dorinţa ca cei care se pregătesc să 
devină judecători sau procurori să aibă prilejul să cunoască mai profund o 
părticică din istoria culturii noastre juridice, să înţeleagă că în drept, deşi 
există o inflaţie legislativă şi a informaţiei, lucrurile nu sunt atât de noi pe cât 
par, să conştientizeze că cercetând bazele şi evoluţia unor instituţii vom 
cunoaşte beneficiile şi riscurile pe care le pot aduce acestea într-un sistem 
judiciar. Nu în ultimul rând, am dorit ca prin cunoaşterea evenimentelor din 
perioada respectivă să descopere că fiecare, în felul lui, făcându-şi datoria în 
profesia aleasă poate scrie o pagină de istorie. 

O asemenea finalitate nu putea fi obţinută fără participarea viitorilor 
judecători şi procurori din Basarabia, care puteau întregi tabloul cu propria 
percepţie despre evoluţia legislaţiei şi a sistemului judiciar din acea perioadă. 

Am decis ca munca lor de informare şi cercetare să vadă lumina tiparului 
tocmai din dorinţa ca şi cei care nu au răgazul să caute prin biblioteci lucrări 
de referinţă sau demult uitate de la începutul veacului trecut să aibă astfel 
prilejul să cunoască în ce mod Marea Unire a influenţat viaţa juridică 
românească. 

Bucuria şi elanul care au animat Marea Adunare de la Alba Iulia nu ar fi 
fost suficiente pentru construirea României Mari, dacă nu ar fi fost urmate de 
munca, înţelegerea, strădaniile celor care au ajutat ca o voinţă populară să nu 
rămână doar o declaraţie politică, ci să prindă viaţă, şi un stat nou, cu instituţii 
solide, să se nască. 

Au existat şi atunci ezitări, păreri divergente, şi atunci ca şi astăzi agenda 
politică, succesiunea guvernelor, lipsa unui proiect clar privind unificarea 
legislaţiei au făcut ca lucrurile să nu fie deloc simple. Au fost necesari 20 de 
ani pentru adoptarea unor noi coduri la care s-a lucrat intens doar câteva luni. 

Dar este la fel de adevărat că perioada aceea a fost şi o probă de 
anduranţă pentru sistemul judiciar care, confruntat cu situaţia aplicării în 
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paralel a 4 sisteme de drept pe teritoriul aceluiaşi stat, a fost nevoit să 
găsească soluţii care să suplinească lipsa unei legislaţii unitare. 

Nu mai puţin relevant este că, având de ales între soluţia facilă de a 
impune aplicarea legislaţiei Vechiului Regat pe întreg teritoriul ţării şi soluţia 
de a păstra pentru o vreme în provinciile alipite legislaţia statelor din care 
făcuseră parte până atunci aceste teritorii, juriştii de marcă ai vremii au arătat 
că discursul politic care pleda pentru uniformizarea imediată a legislaţiei pe 
teritoriul întregului stat trebuie să cedeze în faţa intereselor cetăţenilor, că 
doar previzibilitatea legii şi cunoaşterea ei de către cei chemaţi să o respecte 
vor asigura menţinerea ordinii sociale. 

Iată cum justifica un judecător de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
alegerea pe care a făcut-o statul român cu privire la aplicarea legislaţiei după 
Unire: „Prin alipirea Ardealului, Bucovinei şi Basarabiei patria noastră a 
devenit un stat mare şi puternic, cuprinzând teritorii noi cu cultură înaintată, 
care până la unirea lor erau stăpânite de o legislaţie şi administraţie bazată în 
mare parte pe alte principii decât acelea care formează baza legilor actuale 
din vechiul regat. O înlăturare bruscă a legilor şi instituţiilor de drept, ce se 
aflau în teritoriile alipite, n-ar fi contribuit la unirea sufletească, pe care o 
doreşte oricare patriot bun, şi nici nu s-ar fi putut realiza fără mari dificultăţi. 
Era deci inevitabil, ca pentru un timp de tranziţie, până la unificarea 
legislaţiunii, să rămână în vigoare legile care dominau în provinciile alipite 
înainte de anul 19191”. 

Acest proiect realizat de viitorii judecători şi procurori din România şi 
din Republica Moldova ne demonstrează că poate mai importantă decât o 
unire din punct de vedere politic este unitatea de idealuri, de gândire pe care 
o are un popor şi că poate pentru viitorul imediat nu ar fi un obiectiv imposibil 
realizarea unei legislaţii asemănătoare care să ne permită să vorbim aceeaşi 
limbă şi din punct de vedere juridic. 

 
Judecător Cristina Rotaru Radu 

Director al Institutului Naţional al Magistraturii 
  

                                                            
1 Corneliu Chiseliţă, Cuvânt-înainte la „I. Tanoviceanu – Tratat de Drept şi procedură 

penală, Tip. Curierul Judiciar, vol. IV”. 
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,,Fă ca legea să înlocuiască arbitrariu, fă ca legea să fie tare”  
Mihail Kogălniceanu 

 
JUSTIŢIA DIN BASARABIA DUPĂ UNIREA  

CU ROMÂNIA 
 

Marta BÎZGAN 
Audient al Institutului Naţional al Justiţiei  

 
Actul de unire al Basarabiei cu România, ratificat de către Adunarea 

deputaţilor şi Senatul României la 20 decembrie 1919 a readus reglementările 
de peste Prut pe teritoriul românesc aflat altădată sub suveranitatea rusească1. 
România de la 1918, realizată din punct de vedere naţional, trebuia să adap-
teze la un cadru comun profilul istoric, demografic, economic, 
politico-administrativ şi social al diferitelor regiuni ieşite de sub regimuri 
politice diferite, cu tradiţii şi realităţi deosebite. Odată cu integrarea 
provinciilor, România şi-a continuat drumul firesc al modernizării pe toate 
planurile, demarat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. De data aceasta 
ţara se prezenta într-o nouă faţă, având un nou suflu, cu un potenţial 
intelectual nou şi cu noi aspiraţii. Basarabia, devenită parte integrantă a 
statului român, a devenit, totodată, obiectul, dar şi subiectul acestor procese. 
În contextul acestora, ea a reprezentat o imagine diminuată a ţării, pentru că 
problemele cu care s-a confruntat statul român se regăsesc şi în Basarabia, în 
forme mai acute sau mai moderate de reprezentare2. 

Analizând opiniile doctrinarilor perioadei de referinţă, evidenţiem clar 
două abordări doctrinare distincte ale justiţiei. În doctrina rusă, justiţia era 
privită ca un susţinător al puterii statului, adică ceea ce a constituit modelul 
civilizaţional rus, cu un stat puternic şi omniprezent, pe când în cea 
românească justiţia era considerată în calitate de arbitru echidistant de părţi, 
indiferent dacă acestea sunt persoane particulare (fizice sau juridice) ori 
organele statului însele; astfel, instituţiile judiciare realizează dreptatea, 

                                                            
1 Nastas Andrei, Evoluţia legislaţiei penale a Republicii Moldova privind incriminarea 

declaraţiilor cu rea credinţă, producătoare de consecinţe juridice, Revista Legea şi viaţa, 
Chişinău, 2017, p. 19. 

2 Svetlana Suveică, Basarabia în primul deceniu interbelic (1918-1928): modernizarea 
prin reforme, Chişinău, 2010, p. 48. 
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fundamentându-şi deciziile pe principiile libertăţii şi egalităţii. În Imperiul 
Rus această teză nu s-a implementat în aceeaşi manieră din cauza implicării 
directe a autorităţilor statale în procesul de realizare a reformei judecătoreşti. 

Sfatul Ţării, prin pactul Unirii, stipulase expres menţinerea în vigoare 
deocamdată a legislaţiei ruseşti. Imediat după unire, în Basarabia existau, în 
esenţă, acele organe judecătoreşti care au fost instituite prin reforma din 1864 
de împăratul Alexandru al II-lea pe întreg teritoriul Imperiului Rus. În 
Imperiul Rus, şi în Basarabia ca parte componentă a acestuia, sistemul 
judiciar era constituit din două tipuri de organe judiciare, şi anume: organele 
judecătoreşti generale şi organele judecătoreşti locale. Instanţa de fond în 
sistemul organelor judecătoreşti generale era Tribunalul regional, iar instanţa 
de apel – Curtea de apel. 

Instanţa de fond în sistemul judecătoriilor locale era judecătoria de pace 
de ocol, iar în calitate de instanţă de apel pentru deciziile luate de ea – 
Congresul judeţean al judecătorilor de pace. Unica instanţă de recurs pentru 
instanţele locale şi cele generale era Senatul Imperiului Rus. În conformitate 
cu această organizare judecătorească, în Basarabia activau: Tribunalul 
regional cu sediul la Chişinău, iar în fiecare judeţ – judecătorii de pace şi 
congresul judeţean al judecătorilor de pace (Bălţi, Cahul, Cetatea Albă, 
Hotin, Ismail, Lăpuşna, Orhei, Soroca, Tighina).  

Atacarea cu apel a hotărârilor date de tribunalul regional se putea face 
adresându-se Curţii de Apel din Odesa.  

Scopul Guvernului Român era de a organiza justiţia în Basarabia pe baze 
pur naţionale, studiind posibilitatea armonizării şi punerii în concordanţă a 
legilor ruse cu cele române şi adunând elementele necesare pentru elaborarea 
cât mai urgentă a unui proiect de lege în această privinţă, aceasta fiind o 
misiune discretă şi confidenţială, pentru a evita atingerea susceptibilităţii 
anumitor cercuri basarabene, întrucât, prin Pactul Unirii, Sfatul Ţării 
stipulase careva condiţii de autoadministrare locală (Dietă), iar în privinţa 
justiţiei prevăzuse că legile ruseşti vor rămânea mai departe în vigoare, până 
la modificarea lor de către Parlamentul Român, completat cu participarea 
reprezentanţilor Basarabiei. 

Astfel, în vederea realizării scopului Guvernului Român, a treia zi după 
votarea Unirii, Ministrul Justiţiei, dl D. Dobrescu, cu avizul Guvernului 
stabilit pe atunci la Iaşi, prin adresa nr. 2904 din 31 martie 1918, l-a delegat 
pe Vespasian Erbiceanu consilier tehnic al ministerului pe lângă organele 
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justiţiei ruseşti din Basarabia, cu însărcinarea specială de a pleca imediat la 
Chişinău, unde, după ce va intra în relaţii cu actualele organe judecătoreşti de 
acolo, va întreprinde o anchetă amănunţită cu privire la organizarea şi 
condiţiile lor de funcţionare, precum şi la modul cum este administrată justiţia 
basarabeană, când viaţa întregii provincii, în contextul ruperii oricăror 
legături politico-sociale şi administrative cu restul Statului Rusesc, se găseşte 
izolată şi lipsită de jurisdicţia Curţii de Apel din Odessa, care constituia 
instanţa a doua de fond, precum şi de cea a Senatului din Petrograd, care 
alcătuia instanţa de casare, pentru toate cauzele judecate în prima instanţă de 
tribunalele din Basarabia1.  

În adresa sus-menţionată erau indicate următoarele: „În investigaţiunile 
ce veţi face, veţi căuta să cunoaşteţi de aproape nevoile cele mai urgente şi 
mai profund simţite în funcţionarea justiţiei din întreaga provincie, precum şi 
legitimele desiderate ce vi se vor manifesta de către reprezentanţii magistra-
turii şi al baroului basarabean. În special veţi examina chestiunea apelurilor 
civile şi penale declarate în răstimpul din urmă, contra sentinţelor tribunalelor 
de prima instanţă, situaţia în care se găsesc astăzi aceste apeluri, mai ales în 
afacerile penale cu arestaţi, care reclamă o promptă soluţiune definitivă din 
partea viitoarei instanţe de fond, ce se va institui de Guvernul Român”. 

Pe lângă această împuternicire scrisă şi oficială, comunicată şi 
Consiliului Directorilor din Chişinău, Ministerul i-a dat consilierului tehnic 
Vespasian Erbiceanu şi o însărcinare verbală, dar tot atât de categorică: „de a 
sonda terenul şi a face investigaţii pregătitoare pentru o nouă organizare a 
justiţiei basarabene, pe baze pur naţionale, studiind posibilitatea armonizării 
şi punerii în concordanţă a legilor ruse cu cele române şi adunând elementele 
necesare, pentru elaborarea cât mai urgentă a unui proiect de lege în această 
privinţă”. 

Ulterior, au fost trimişi Constantin Georgescu, judecător de instrucţie la 
Tribunalul din Tulcea şi avocaţii Malcoci Petrescu şi Petre Meteş pentru a-l 
ajuta pe Vespasian Erbiceanu în calitate de secretari. 

Iniţial s-au ciocnit cu o rezistenţă foarte aprigă a tot ce este românesc din 
partea magistraţilor şi avocaţilor, însă cu multă muncă, insistenţă şi dedicaţie, 
au reuşit să atragă în jurul lor basarabeni care gândesc româneşte. După lungi 
discuţii şi controverse cu aceştia, au fost fixate câteva puncte esenţiale ale 

                                                            
1 Vespasian Erbiceanu, Naţionalizarea justiţiei şi unificarea legislativă în Basarabia, 

Bucureşti, 1934, p. 34. 
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viitoarei reforme care mai târziu au fost admise de Consiliul Directorilor din 
Chişinău. Aceste puncte sunt următoarele: 

Naţionalizarea completă a tuturor instanţelor basarabene, prin introdu-
cerea limbii române, ca limbă oficială, apropiind astfel justiţia de graiul şi de 
sufletul maselor de la ţară; 

Nevoia neapărată a modificării organizării judecătoriilor de pace, prin 
desfiinţarea pluralităţii judecătorului şi prin înlăturarea aşa numiţilor 
„Şefeni”, adică cei doi judecători asistenţi, recrutaţi dintre cetăţeni sau 
cetăţence – instituţie introdusă de Ministrul revoluţionar Kerenschi, care în 
Basarabia a dat rezultate deplorabile; 

Descentralizarea Tribunalului Chişinău, prin crearea a câte un tribunal 
mai mic în fiecare din cele nouă judeţe ale Basarabiei, pentru a fi justiţia mai 
accesibilă şi mai la îndemâna locuitorilor, aşa precum este şi în Regat; 

Crearea unei Curţi de Apel în Chişinău, cu două secţiuni, având sub 
jurisdicţia sa toate cele nouă judeţe ale Basarabiei. 

Asupra celorlalte chestiuni de detaliu formulate, referitoare la 
modalitatea elaborării viitoarei reforme şi la modificările de introdus în legile 
ruseşti, pentru a putea fi puse în concordanţă, armonizate şi uniformizate cu 
dispoziţiile de fond şi de procedură din legile Regatului Român, au apărut 
divergenţe şi neînţelegeri privind neadmiterea nici unei schimbări a legilor 
ruseşti, ci numai traducerea lor în limba română. Argumentul cel mai puternic 
era că Pactul Unirii este făcut condiţionat, în privinţa justiţiei având stipulaţia 
că se menţin în întregime legiuirile ruse în vigoare în Basarabia, până ce va 
fi posibilă modificarea lor prin Corpurile Legiuitoare, completate cu 
reprezentanţi aleşi din Basarabia. 

A aştepta însă realizarea dorinţelor Sfatului Ţării, exprimate în Pactul 
Unirii, însemna pur şi simplu a lăsa pe ruşi să troneze în justiţie cu rutina lor 
rusească, amânând reforma naţionalizării până la o epocă mai îndepărtată şi 
nesigură. 

Într-adevăr, în momentele tulburi prin care trecea Basarabia, nici vorbă 
nu putea fi de noi alegeri pentru completarea parlamentului român cu 
reprezentanţi basarabeni. În asemenea împrejurări, pentru înfăptuirea 
naţionalizării justiţiei nu rămânea posibilă decât următoarea alternativă: sau 
să se facă naţionalizarea în contra şi peste capul Sfatului Ţării sau să se 
modifice primul Pact al Unirii condiţionate, ceea ce s-a şi întâmplat, însă mai 
târziu, după inaugurarea funcţionării instanţelor româneşti în Basarabia. 
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Astfel, purificarea justiţiei de rutina şi de acţiunea ostilă şi antiromânească a 
magistraturii ruseşti, trebuind a fi îndeplinită imediat şi cu orice preţ, între 
cele două soluţii de alternativă menţionată mai sus a fost aleasă calea 
mijlocie: a se păstra neatinse legiuirile ruse de fond, dar aplicarea lor să fie 
îmbrăcată în forme procedurale româneşti. 

Despre o reformă radicală a justiţiei, prin desfiinţarea bruscă şi imediată 
a legilor ruse şi înlocuirea lor cu cele române, cu alte cuvinte, despre o 
unificare legislativă forţată cu Vechiul Regat, deocamdată nu putea fi vorba. 
Or, legile materiale de fond, cârmuind întocmirea economică, raporturile 
patrimoniale şi structura familială a cetăţenilor, oricât de proaste, învechite, 
retrograde şi incoerente ar fi, nu pot fi schimbate printr-o reformă improvizată 
de cabinet, fără un studiu prealabil. Schimbarea bruscă a unor asemenea legi 
şi introducerea altui sistem legislativ nu ar fi scutită de oarecare incon-
venienţe, putând cauza perturbări în viaţa familială şi în raporturile juridice 
ale locuitorilor. 

Alta este situaţia în cazul legilor penale, poliţieneşti, fiscale, silvice etc., 
care neatingând direct structura vieţii sociale şi de familie, pot fi oricând 
schimbate. În materie delictoasă, criminală sau fiscală, nimeni nu poate 
invoca drepturi câştigate sau a se prevala de efectele legăturilor contractuale. 

În contextul expus supra, ca primă încercare de aşezare şi funcţionare pe 
baze naţionale a justiţiei basarabene, metoda tehnică cea mai potrivită ar fi de 
a lăsa deocamdată neatinse legile de fond ruseşti, dar a îmbrăca aplicarea lor 
în forme româneşti, prin armonizarea şi punerea lor în concordanţă cu 
dispoziţiile formale de procedură şi de organizare din legile Vechiului Regat. 

Pentru realizarea acestei metode nu era nevoie decât de abrogarea legii 
de organizare a instanţelor judecătoreşti ruseşti şi de modificarea câtorva 
articole din procedura civilă şi penală rusă, ceea ce nu influenţa întru nimic 
mersul normal al vieţii juridice a locuitorilor, nimeni neputând invoca, în 
materii de procedură şi de organizare, violări de drepturi câştigate1.  

Activitatea cu privire la primele începuturi de naţionalizare a justiţiei în 
Basarabia s-a manifestat mai întâi în două direcţiuni convergente, şi anume: 

Traducerea în limba română şi imprimarea cât mai urgentă a tuturor 
legilor uzuale ruseşti, precum şi a jurisprudenţei mai importante a Curţii de 
Casaţie din Petrograd, întrucât Pactul Unirii din 27 Martie 1918 prevedea 

                                                            
1 Idem, p. 58. 
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categoric că legile ruseşti vor fi menţinute în vigoare, până la schimbarea lor 
de către Parlamentul român, completat cu reprezentanţii Basarabiei. 

Elaborarea unui plan sintetic de punere în concordanţă şi armonizare a 
dreptului material rusesc cu principiile formale de organizare judecătorească 
şi instanţială din Vechiul Regat, astfel ca să fie posibilă funcţionarea legilor 
ruseşti într-o structură formală românească, având limba română ca organ de 
pledoarie şi dezbatere. 

Aceasta a constituit substratul juridic al primei legi de organizare a 
justiţiei basarabene, pe baze naţionale, aplicată în Octombrie 1918. Însă nu 
fără dificultăţi, luând în considerare că magistraţii şi avocaţii din Basarabia, 
aproape în totalitatea lor, alcătuiesc pătura cea mai mult legată de tradiţii 
reacţionare ţariste şi de aceea sunt refractari oricărei încercări de organizare 
a justiţiei pe baze democratice şi naţionale. Fiind mai toţi ruşi sau rusificaţi, 
au interes vital să se menţină mai departe în vigoare legile şi limba rusă în 
justiţia basarabeană1.  

Prin noua legiferare, justiţia în Basarabia a fost apropiată astfel de graiul 
şi de sufletul populaţiei de la ţară, dornică de lumină şi de dreptate. De aceea, 
reinstalarea instanţelor judecătoreşti şi a limbii române în străvechile lor 
drepturi istorice, ca şi introducerea cărţii şi învăţământului naţional, s-au 
făcut în Basarabia în mod firesc, fără a provoca mişcări de protest. 

Pentru populaţia străină de la oraşe, care nu cunoştea limba română, era 
înfiinţată instituţia translatorilor juraţi, ataşaţi pe lângă instanţele judecăto-
reşti, prin intermediul cărora părţile puteau fi ascultate. 

În ce priveşte organizarea internă a instanţelor judecătoreşti, legiuitorul 
român a căutat să întemeieze mai întâi justiţia populară pe baze strict 
profesionale şi juridice.  

Judecătorii aleşi erau de origine moldovenească şi cunoscători ai limbii 
române, prestau jurământul şi erau confirmaţi prin decret-regal, în urma unui 
raport favorabil al Directoratului Justiţiei din Chişinău. Ultimul reprezenta o 
instituţie cu atribuţii administrative, de numire şi revocare a magistraţilor şi 
funcţionarilor justiţiei din întreaga Basarabie. 

 În interesul românizării complete şi în vederea unei mai bune funcţio-
nări a justiţiei, pe lângă fiecare judecător basarabean ales s-a înfiinţat câte un 
magistrat asistent titrat din Vechiul Regat. Având grad de judecător, acesta 

                                                            
1 Idem, p. 67. 
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era chemat să consulte colegul său ales în examinarea cauzelor şi să supra-
vegheze ţinerea cancelariei şi redactarea hotărârilor în limba română. 

Congresele judecătoriilor de pace, ca instanţe de apel, au fost desfiinţate, 
iar atribuţiile lor au fost date în competenţa tribunalului. 

În ce priveşte Tribunalele de judeţ, pentru a nu lăsa fără servicii pe 
magistraţii ruşi, din cele şase secţiuni ale Tribunalului regional din Chişinău, 
legiuitorul român s-a gândit la început de a-l transforma în „Tribunal de 
lichidare”, desfiinţând numai secţia VI de contencios administrativ, cum şi 
cele nouă judecătorii administrative din judeţe. Rolul acestui tribunal era de 
a lichida afacerile pendinte în limba rusă până la acea epocă, fără a mai putea 
primi pe viitor vreo cerere nouă. 

Paralel şi concomitent cu tribunalul de lichidare s-au înfiinţat tribunalele 
româneşti, conform legii de organizare a Vechiului Regat, care aveau să 
primească şi să judece în limba română acţiunile nou venite. 

Sub ruşi, judecata ordinară de fond în cauzele civile era centralizată 
numai la Chişinău, căci pentru toată Basarabia nu exista decât un singur 
tribunal, numai pentru cauzele penale la judecarea cărora participau juraţii, 
Tribunalul din Chişinău trimitea, o dată pe lună, câte un complet care ţinea 
sesiuni câteva zile în fiecare judeţ. Acest sistem era foarte dificil pentru 
justiţiabili, care pentru un proces de chirie din Hotin sau Ismail trebuiau să 
vină tocmai în capitala provinciei. Descentralizarea justiţiei introdusă de 
legiuitorul român, prin înfiinţarea tribunalelor de judeţ, a remediat acest 
inconvenient, spre marea mulţumire a populaţiei, manifestată spre afluenţa 
de cauze, care au invadat noile tribunale chiar din primele luni de la 
funcţionarea lor. Totodată, potrivit organizării din Vechiul Regat, la tribunale 
exista câte un prim-procuror de fiecare tribunal divizat, câte un procuror şef 
de parchet de fiecare tribunal nedivizat şi numărul de procurori, substituiţi, 
secretari de parchet, ajutori de secretari care se stabileau în funcţie de buget. 
Atribuţiile procurorilor pe lângă instanţele de fond erau stabilite de dispo-
ziţiile Codului de procedură penală. De asemenea, procurorul punea concluzii 
în procesele civile în care figurau incapabili, pentru apărarea intereselor 
acestora1. 

La întocmirea legii de organizare din Basarabia, legiuitorul, urmărind 
naţionalizarea completă şi imediată a justiţiei basarabene, a avut de luptat cu 

                                                            
1 Cosmin Dariescu, Istoria statului şi dreptului românesc în epoca contemporană, 

Bucureşti, 2010, p. 50. 
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două mari greutăţi: pe de o parte, cu faptul că toate legiuirile locale erau 
ruseşti, iar pe de alta cu împrejurarea că aproape întreg personalul judecăto-
resc era străin, magistraţi şi funcţionari de grefă băştinaşi moldoveni, apţi de 
a fi utilizaţi, fiind prea puţini şi în general insuficient pregătiţi. 

Pentru a face faţă acestor neajunsuri şi a îndruma justiţia chiar de la 
început pe o cale sănătoasă, s-a mers pe ideea ca personalul instanţelor de 
judecată să fie recrutat în aşa mod încât magistraţii şi funcţionarii aduşi din 
Vechiul Regat să se găsească într-un strâns şi permanent contact de serviciu 
cu cei recrutaţi din Basarabia, aşa că din această apropiere profesională să 
rezulte maxim de foloase: cei dintâi să poată consulta, prin colegii lor 
basarabeni, legiuirile, jurisprudenţa şi doctrina rusească, iar cei de-al doilea 
să-şi poată însuşi limba şi scrierea românească, precum şi să-şi completeze 
cultura şi practica lor juridică. 

Tribunalul de lichidare a fost suprimat iar cauzele ruseşti au fost 
repartizate pe judeţe, au fost date tribunalelor româneşti, spre a fi rezolvate 
după regulile competenţei lor. 

Pentru a se asigura continuitatea în realizarea justiţiei şi în spiritul 
democratic, magistraţilor Tribunalului regional li s-a propus să depună 
jurământul de credinţă şi să-şi exercite în continuare activitatea. Foarte mulţi 
magistraţi (nebăştinaşi) au adoptat o poziţie ostilă şi au răspuns că nu acceptă, 
nedorind astfel să contribuie la restabilirea justiţiei naţionale în Basarabia, 
fapt explicabil, dar nu justificat, având în vedere politica de rusificare dusă 
de ţarism în Basarabia timp de 100 de ani. 

În sistemul rus justiţia de pace constituia un sistem de organe ce se 
numeau judecătorii locale. Sentinţele date de aceste instanţe nu puteau fi 
atacate cu apel la instanţele judecătoreşti ordinare, ci numai cu recurs la 
Senatul Imperiului Rus. Continuând opera de unificare a sistemului 
judecătoresc, competenţa congreselor judeţene ale judecătoriilor de pace a 
fost transmisă tribunalelor judeţene. 

Legiuitorul a înfiinţat în Chişinău Curtea de Apel, compusă din două 
secţiuni, fiecare din ele având un preşedinte şi cinci consilieri. Aceasta 
cuprindea în circumscripţia sa teritorială cele nouă judeţe ale Basarabiei, fiind 
organizată după legile şi regulamentele de organizare judecătorească din 
Vechiul Regat. Pentru a asigura colaborarea statornică a magistraţilor veniţi 
din Vechiul Regat cu acei originari din Basarabia, cel puţini doi din consilierii 
fiecărei secţiuni se luau cu preferinţă dintre candidaţii care cunosc limba rusă.  
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Parchetul se compune dintr-un procuror general şi trei procurori de 
secţie, dintre care unul se va lua dintre candidaţii care cunosc limba rusă. Din 
camera de punere sub acuzare fac parte unul dintre consilierii care cunosc 
limba rusă, delegat de primul preşedinte al Curţii, iar ceilalţi doi erau delegaţi 
prin tragere la sorţi. Procurorul General al Curţii era capul tuturor membrilor 
parchetului şi al celorlalţi ofiţeri de poliţie judiciară, având drept de control 
şi supraveghere asupra lor1. 

Notariatul s-a menţinut de legiuitorul român în aceeaşi organizare pe 
care o avea sub legiuirea specială rusă, ale cărei dispoziţii au rămas în 
vigoare, cu derogări în ce priveşte prestarea jurământului, ţinerea cancelariei 
şi redactarea actelor în limba română. Ca o consecinţă a creării în Basarabia 
a tribunalelor de judeţe, a trebuit descentralizat şi biroul primului notar din 
Chişinău, înfiinţându-se pe lângă fiecare tribunal câte un prim-notar, căruia 
s-a repartizat din arhiva Chişinăului partea referitoare la judeţul respectiv. 

Corpul avocaţilor din Basarabia a fost constituit la început pe lângă 
Curtea de Apel din Chişinău, conform legii speciale ruse, ale cărei dispoziţii 
au rămas în vigoare până la abrogarea ei prin noua lege a avocaţilor, Legea 
pentru organizarea şi unificarea corpului de avocaţi din 21 februarie 1923. 
Aceasta conţinea 11 capitole care tratau: condiţiile generale de admisibilitate 
şi de exerciţiu; stagiul şi examenul de liberă practică avocaţională; înscrierea 
şi drepturile avocaţilor; îndatoririle avocaţilor; organele corpului de avocaţi, 
răspunderea disciplinară, asistenţa judiciară; taxe şi cotizaţii etc.2. 

Curţile de Juraţi, care funcţionau în baza reformei judecătoreşti din 
Imperiul Rus, au continuat să facă parte din sistemul judiciar al Basarabiei şi 
după Unire. Exista, totuşi, o diferenţă sensibilă în ceea ce priveşte competenţa 
Curţii cu juraţi în sistemul rus şi cel român. În baza reformei judiciare şi a 
contrareformelor ce i-au urmat în Imperiul Rus, Curţile cu juraţi aveau o 
competenţă mai restrânsă, ele examinând dosarele cu privire la crimele grave. 
În sistemul român, Curţile cu juraţi judecau nu numai crimele, ci şi delictele 
politice şi de presă. Acest lucru se explica prin faptul că România avea un 
sistem politic şi juridic democratic, Constituţia ei prevăzând libertatea de a 
comunica şi publica ideile şi opiniile prin grai, scris şi presă, fiecare fiind 
răspunzător de abuzul acestor libertăţi în cazurile prevăzute de Codul penal, 
care nici într-un caz nu va putea restrânge dreptul în sine. 

                                                            
1 Idem, p. 51. 
2 Idem, p. 56. 



22  Marta Bîzgan 

O altă problemă importantă era cea legată de separarea atribuţiilor 
executive de cele judiciare în cazul ministrului delegat al Basarabiei care se 
conducea încă de Legea oficiilor guberniale a Imperiului Rus, conform căreia 
ultimul avea dreptul de a determina faptele şi pedepsele menite să protejeze 
siguranţa statului, dreptul de a interveni în administrarea şi chiar exercitarea 
justiţiei, luând din instanţele ordinare şi transmiţând autorităţilor administra-
tive dosarele cu privire la infracţiuni ce se pedepsesc cu privaţiune de libertate 
până la trei luni şi amendă până la 3000 ruble.  

Deci, prin ordonanţele sale, ministrul delegat putea înfiinţa pedepse, pe 
care să le aplice prin ofiţerii de poliţie. Aceste prerogative încălcau grav 
principiile democratice ale dreptului la apărare şi separaţiei puterilor în stat. 
Arestarea presupusului vinovat şi pedepsirea lui în baza unor acte ale puterii 
executive, şi nu în puterea unui mandat şi sentinţe judecătoreşti contraveneau 
în mod clar Constituţiei României, negând dreptul la apărare şi cel al 
protecţiei drepturilor prin intermediul organelor judiciare. Decretul-Lege 
pentru organizarea justiţiei în Basarabia a prevăzut în mod expres că nici o 
instituţie extraordinară cu atribuţii de cercetare şi urmărire penală nu se poate 
crea sub nici un fel de numire şi cuvânt, în afară de organele judecătoreşti. 

Instanţa de recurs pentru judecarea tuturor recursurilor venite din 
Basarabia este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care judecă conform legilor 
locale basarabene. Fiind instanţa supremă de judecată pentru întreaga ţară, 
Înalta Curte de Casaţie are în competenţă, pe lângă recursurile în materie 
ordinară, şi afacerile administrative sau de orice natură ce erau date prin legile 
ruseşti în competenţa Senatului Ocârmuitor din Petrograd. 

Ministerul public de pe lângă Curtea de Casaţie se compunea dintr-un 
procuror general şi cinci procurori de secţie. Aceştia erau inamovibili ca şi 
membri ai Curţii. Ministerul Public de pe lângă Curtea de Casaţie (ulterior 
procurorul general) avea dreptul de a ataca în faţa Curţii de Casaţie (la cererea 
Ministrului Justiţiei sau din oficiu), pentru violare de lege, hotărârile 
desăvârşite, actele instanţelor de fond şi hotărârile instanţelor speciale de 
casare. Procurorul General al Curţii de Casaţie avea dreptul de control şi 
supraveghere asupra tuturor parchetelor Curţilor de Apel1. 

Bineînţeles că într-o epocă plină de agitaţii şi nelinişti, cum a fost cea 
generată de primul război mondial şi de evenimentele din Rusia bolşevică, 
aceste preocupări pentru protecţia persoanei să fie considerate de unele 
                                                            

1 Idem, p. 53. 
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persoane cu funcţii de răspundere prea liberale, astfel încât şeful parchetului 
de pe lângă tribunalul Ismail Georgescu Vâlcea se adresa ministrului de 
justiţie cu cererea să se aplice arestarea până la judecată, argumentând că 
detenţia preventivă are mai multă influenţă asupra infractorilor decât însăşi 
pedeapsa şi că punerea în libertate a unor asemenea infractori poate avea un 
efect invers, adică îi poate încuraja să continue să tulbure ordinea şi siguranţa 
publică. De asemenea, se insista asupra menţinerii art. 1601, 1602, 1603 Cod 
penal rus, care pedepsesc luarea silnică în stăpânire a unui bun imobil străin, 
care conform Codului penal Român nu era incriminată, dar la Tribunalul 
Ismail, menţiona Georgescu Vâlcea, în fiecare zi se prezintă fie direct la 
Procuror, fie la auxiliarii lor, săteni cu plângeri că li s-au încălcat pământurile, 
că au fost izgoniţi de pe locurile lor, că li s-au luat şi se deţin cu forţa acele 
locuri, adică că sunt împiedicaţi cu forţa de a se folosi de proprietatea lor 
funciară. Deoarece aceste deposedări nu constituiau o infracţiune conform 
Codului penal român, plângerile de deposedare puteau fi examinate doar pe 
calea acţiunii civile. Aceste acţiuni se examinau de judecătorii de ocol după 
aceeaşi procedură ce necesită un timp îndelungat, ceea ce permitea unor 
persoane uzurpatoare să se bucure pe nedrept de bunurile altora dobândite în 
rezultatul samavolniciilor sale. Procurorul opina că în cazul când aceste 
măsuri vor da rezultate bune, să se introducă aceste norme şi în legislaţia 
Vechiului Regat1.  

După cum am menţionat mai sus, după actul Unirii, în Basarabia s-au 
păstrat legile locale, acestea fiind înlocuite în 1928 prin Codul civil al 
României din 1865. Dispoziţiile legale locale care s-au păstrat după 1928 
reglementau: capacitatea juridică a femeii căsătorite; dreptul soţului supravie-
ţuitor la moştenire în concurs cu copiii; căutarea paternităţii. 

În materie de obligaţii, se păstrează principiile egalităţii şi libertăţii 
părţilor la încheierea contractului iar în legislaţia muncii au fost introduse 
schimbări prin următoarele legi2: legea din 1928 despre ziua de muncă de 8 
ore; legea din 1929 referitoare la contractul de muncă, inclusiv contractul de 
ucenicie, conform căruia patronul se obliga să dea ucenicului o pregătire 
profesională în schimbul muncii acestuia timp de 4 ani. Totodată, în perioada 

                                                            
1 Elena Aramă, Valentina Coptileţ, Organizarea judecătorească în Basarabia după Unirea 

din 1918, file:///C:/Users/Admin/Downloads/1148-1276-1-PB.pdf. 
2 Igor Bantuş, Mariana Bantuş, Istoria statului şi dreptului Republicii Moldova, Chişinău, 

2001, p. 157. 



24  Marta Bîzgan 

de referinţă se constituie o comisie de arbitraj care trebuia să cerceteze fiecare 
conflict de muncă. Nici în perioada interbelică legislaţia muncii nu era 
codificată. 

Unificarea legislativă în domeniul dreptului penal s-a făcut în anul 1919 
când asupra noilor teritorii şi-a extins acţiunea Codul penal al României. În 
anul 1936 s-a votat un nou Cod penal, care intră în vigoare în 1937. 

Codul a păstrat clasificarea infracţiunilor în crime, delicte şi contravenţii, 
dar le mai împarte în două mari grupări: infracţiuni politice şi infracţiuni de 
drept comun. Codul penal clasifică pedepsele în: pedepse criminale, pedepse 
corecţionale şi pedepse poliţieneşti. Codul nu prevedea pedepse corporale şi 
pedeapsa cu moartea. Cea mai gravă pedeapsă era considerată munca silnică 
pe viaţă. 

În perioada respectivă s-au adoptat şi legi speciale penale; o parte din ele 
aveau scopul de a susţine economia prin măsuri penale de combatere, altele 
au fost orientate spre ocrotirea ordinii publice. Pot fi menţionate legi ca cele 
care prevedeau pedepse pentru propaganda orală sau scrisă şi acţiuni 
îndreptate împotriva persoanelor şi averii lor. O altă lege specială prevedea 
pedepse pentru baricadarea în clădiri publice şi particulare. 

Luând în considerare realităţile istorice din acel moment, conchidem că 
revenirea dreptului din Basarabia după 1918 la originile sale româneşti a fost 
un proces firesc şi necesar. Iniţial, prin Înaltul Decret Regal nr. 2770 din  
6 octombrie 1918 s-a organizat justiţia din Basarabia. La recomandarea 
Comisiei de armonizare a legislaţiei locale cu cea din Vechiul Regat, 
Guvernul de la Bucureşti, prin decrete regale şi legi, folosind trei modalităţi: 
a) armonizarea – prin extindere a legislaţiei române în Basarabia;  
b) unificarea – prin abrogarea legislaţiei ruse prin intermediul legilor româ-
neşti cu caracter unificator pentru întregul teritoriu şi c) eliminarea legilor 
ruse - prin abrogarea lor, îndeosebi a celor de ordin public, a scos din uz legile 
ruseşti extinse pe parcursul secolului al XIX-lea ce nu corespundeau 
sistemului juridic şi legislaţiei româneşti. A fost un proces care a durat 10 ani; 
unificarea totală a legislaţiei din Basarabia cu cea din Vechiul Regat s-a 
încheiat în anul 1928. Graţie acestei politici, dreptul din Basarabia a revenit 
la valorile juridice româneşti. Privilegiul de a aplica legislaţia română în 
Basarabia a durat până la 23 august 1944 (cu excepţia ocupaţiei sovietice din 
1940-1941). 
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Toate aceste informaţii ne oferă imaginea unui proces de unificare 
legislativă bine pus la punct, cu atragerea forţelor intelectuale notorii din 
Basarabia şi din Vechiul Regat. Surprinzător pentru momentul de astăzi, dar 
natural pentru acea epocă, este faptul că acest proces s-a derulat cu moderaţie, 
în spiritul democratic, fără resentimente, cu maximă atenţie pentru protejarea 
drepturilor fundamentale ale omului. Legiuirile din Imperiul Rus au fost 
înlăturate nu numai ca fiind străine spiritului naţional, tradiţiilor, obiceiurilor, 
dar şi pentru motivul că erau într-o completă dizarmonie cu tendinţele de 
democratizare, de echitate şi egalitate în faţa legii. 
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După Marea Unire de la 1918, în România coexistau patru sisteme 

juridice: legislaţia română din Vechiul Regat, cea rusească din Basarabia, cea 
austriacă din Bucovina, dreptul maghiar şi Codul civil austriac din 
Transilvania. Acestea au fost menţinute în vigoare după Unirea noilor 
provincii cu România, chiar dacă aplicarea prevederilor Constituţiei din 1866 
s-a extins pe întreg teritoriul ţării. Constituţia din 1923 prevedea, în art. 137, 
că urmau să se revizuiască toate codurile şi legile existente în diferitele părţi 
ale statului, pentru a fi puse în armonie cu textul constituţional şi a asigura 
unitatea legislativă, însă până atunci acestea urmau să rămână în vigoare1. 
Procesul unificării legislative urma să se prelungească, în anumite domenii, 
până în preajma celui de-al Doilea Război Mondial2. 

Pe lângă prevederile legale, şi organele cu atribuţii în domeniul justiţiei 
erau diferite. De exemplu, în Transilvania funcţionau notarii, dar în Vechiul 
Regat atribuţiile acestora erau îndeplinite de instanţe şi de avocaţi.  

„Multitudinea de sisteme de drept, existente în interiorul noului stat 
unitar format la 1 Decembrie 1918, va pune societatea românească în faţa 
înfăptuirii unei opere cu adevărat titanice, care să aibă ca rezultat armonizarea 
societăţii în ansamblul său: unificarea legislativă. Vorbind despre acest 
subiect, decanul Baroului de Ilfov, Dem. I. Dobrescu, afirma, în anul 1923, 
că «greutatea reformelor juridice din epoca noastră este cu atât mai mare, cu 
cât ea este mai complicată de nevoile unei societăţi complexe, de necesitatea 
de a legifera deodată şi brusc pentru toţi indivizii, pentru toate clasele, rasele, 
profesiunile, sexele, confesiunile etc., toate conştiente şi toate cu pretenţiunea 
de a-şi regula definitiv dreptul lor la viaţă; este complicată de necesitatea de 
unificare sufletească şi juridică a statelor naţionale, care au strâns laolaltă 
mentalităţi şi aspiraţiuni variate, contradictorii şi chiar vrăjmaşe; este 

                                                            
1 Nicolae-Cristian Ursulescu, Organizarea judecătorească din România între anii 1918 şi 

1938, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2012, p. 85. 
2 Emil Cernea, Emil Molcuţ, Istoria statului şi dreptului românesc, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2013, p. 310. 
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complicată de necesitatea de a armoniza organizaţiunea internă cu organi-
zaţiunea internaţională, care apare astăzi ca un fenomen social nou, pentru că, 
pentru prima oară în lume, omenirea de după război vrea să facă această 
organizaţiune internaţională, pe bază de morală, de drept şi de dreptate; este 
complicată de lipsa unui spirit social naţional şi internaţional, de toate pati-
mile trecutului, de toate pasiunile viitorului şi de toate teoriile de transformare 
socială. În anarhia universală din spirite şi din inimi este greu să găseşti o 
teorie unitară şi generală de organizaţie socială»1”. 

În vederea unificării legislative au fost propuse două metode. Prima 
consta în extinderea aplicării legilor din Vechiul Regat în noile provincii, 
având avantajul realizării unificării într-un ritm mai rapid, dar şi incon-
venientul faptului că unele dintre aceste prevederi nu corespundeau condi-
ţiilor din noile teritorii. A doua metodă presupunea realizarea unei sinteze 
între diferitele sisteme, în aşa fel încât să fie puse în valoare diversele tradiţii 
juridice. Această opţiune era superioară din punct de vedere al tehnicii 
legislative, dar cerea o perioadă de timp mai îndelungată. Îmbinarea celor 
două metode a dus la crearea sistemului de drept al României2. 

După realizarea Marii Uniri, Basarabia, Bucovina şi Transilvania şi-au 
păstrat provizoriu organizarea justiţiei. Statutul de stat unitar a impus unifi-
carea sistemului de organizare judecătorească, aceasta realizându-se prin 
metoda extinderii legislaţiei din Vechiul Regat3. Astfel, normele de orga-
nizare judecătorească, parţial reconfigurate, urmau să se aplice pe întreg 
teritoriul României4. 

Rămasă în istorie ca „Legea Mârzescu” – după numele iniţiatorului 
proiectului, George G. Mârzescu, Ministrul al Justiţiei la acea vreme – Legea 
pentru organizarea judecătorească din 25 iunie 1924, cu modificările din 28 
noiembrie 1925 şi 19 decembrie 1925, reglementa pentru prima oară organi-
zarea şi funcţionarea puterii judecătoreşti în România reîntregită după Marea 
Unire de la 1918. 

Textul legii avea la bază Constituţia din 1923, care prevedea că puterea 
judecătorească se exercită de organele ei, iar hotărârile lor se pronunţă în 

                                                            
1 Nicolae-Cristian Ursulescu, op. cit., p. 77. 
2 Emil Cernea, Emil Molcuţ, op. cit., p. 310, 311. 
3 Traian Cornel Briciu, Claudiu Constantin Dinu, Paul Pop, Instituţii judiciare, Ed. C.H. 

Beck, Bucureşti, 2016, p. 7. 
4 Manuel Guţan, Istoria dreptului românesc, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017, p. 257. 
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virtutea legii şi se execută în numele Regelui (art. 40) şi că nicio jurisdicţie 
nu se poate înfiinţa decât în temeiul unei anumite legi, interzicându-se crearea 
unor comisii sau tribunale extraordinare în vederea judecării anumitor 
procese, fie civile, fie penale, sau în vederea judecării anumitor persoane  
(art. 101). De asemenea, textul constituţional interzicea înfiinţarea autorită-
ţilor speciale de orice fel cu atribuţii de contencios administrativ, competenţa 
în această materie revenind puterii judecătoreşti, potrivit legii speciale, cu 
excepţia actelor de guvernământ şi a celor de comandament cu caracter 
militar (art. 107). 

Articolul 1 al Legii din 1924 enumera organele puterii judecătoreşti: 
Judecătoriile, Tribunalele, Curţile de Apel, Curţile cu Juraţi şi Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie. 

În conformitate cu art. 106 din Constituţie, legea prevedea că jurisdicţia 
pentru infracţiunile comise de militari se reglementează printr-o lege 
specială1. 

Potrivit art. 40 din Constituţie, art. 2 al legii menţionate stipula că hotă-
rârile organelor puterii judecătoreşti se pronunţă în numele legii şi se execută 
în numele Regelui. 

În ceea ce priveşte judecătoriile, acestea erau urbane, rurale sau mixte, 
după caracterul comunelor din circumscripţiile lor. La fiecare judecătorie îşi 
desfăşurau activitatea un judecător, unul sau mai mulţi ajutori de judecători, 
unul sau doi grefieri şi numărul de impiegaţi prevăzut în bugetul Ministerului 
de Justiţie, iar la judecătoriile cu serviciu de cărţi funciare şi un conducător 
al acestor cărţi. Numărul şi reşedinţele judecătoriilor erau stabilite în anexa 
legii, iar circumscripţiile lor, formate din comune, erau determinate de 
Ministerul Justiţiei, prin decret regal, cu avizul Consiliului Superior al 
Magistraturii şi cu aprobarea Consiliului de Miniştri. 

Ajutorul de judecător cu dreptul de a judeca îndeplinea toate funcţiile 
judecătorului în caz de lipsă sau împiedicare a acestuia. În caz de lipsă sau 
împiedicare simultană a judecătorului şi a ajutorului său, precum şi în caz de 
lipsă a unui judecător având un ajutor fără drept de a judeca, preşedintele 
tribunalului în circumscripţia căruia se găsea judecătoria delega, pentru a-i 
înlocui, pe un judecător de la o altă judecătorie, pe unul din judecătorii 
tribunalului ori pe un ajutor de judecător sau supleant, cu drept de a judeca. 

                                                            
1 Codicele de justiţie militară din 14.05.1881, cu modificările aduse prin Decretul-lege 

nr. 2350 din 02.06.1920. 
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În ceea ce priveşte tribunalele, se prevedea că în fiecare capitală de judeţ 
va funcţiona unul, circumscripţia fiecărui tribunal cuprinzând circumscrip-
ţiile judecătoriilor din anexă. În cadrul tribunalului existau una sau mai multe 
secţii, fiecare secţie având un preşedinte, cel puţin doi judecători de şedinţă, 
unul sau doi supleanţi, unul sau mai mulţi grefieri, ajutori de grefier şi 
impiegaţi, stabiliţi prin bugetul Ministerului de Justiţie. Suplimentar, pentru 
fiecare tribunal era prevăzut un număr suficient de judecători pentru înde-
plinirea delegaţiilor de judecător de instrucţie, judecător sindic şi judecător 
pentru tutele. În cazul reducerii numărului de lucrări sau în interesul unificării 
organizării judecătoreşti, Ministerul de Justiţie putea reduce, cu avizul 
Consiliului Superior al Magistraturii, locurile vacante sau ocupate de jude-
cătorii provizorii. Competenţa tribunalelor era determinată de legile, ordo-
nanţele şi decretele în vigoare în circumscripţia acestora. Tribunalele nedi-
vizate judecau toate cauzele ce le erau deferite, iar la cele divizate cauzele se 
repartizau între secţii conform legii şi regulamentului de aplicare. 

La începutul fiecărui an judecătoresc, prim-preşedintele tribunalului, cu 
acordul preşedinţilor de secţii, îi repartiza pe judecători şi supleanţi în cadrul 
diferitelor secţii, astfel ca acelaşi judecător sau supleant să nu funcţioneze doi 
ani consecutivi la aceeaşi secţie. 

Funcţia de judecător de instrucţie se exercita potrivit dispoziţiilor din 
Codul român de procedură penală, prin delegare dată de Ministerul de Justiţie 
unuia din judecătorii tribunalului. Delegarea era obligatorie şi revocabilă 
pentru magistrat, putând fi retrasă doar pe baza unui raport motivat al 
procurorului general. În exercitarea funcţiilor speciale de poliţie judiciară, 
judecătorul de instrucţie se afla sub supravegherea procurorului general de pe 
lângă curtea de apel.  

Ca regulă generală, cauzele de competenţa tribunalului în primă instanţă 
se judecau de un singur judecător. În materie penală, de contencios admi-
nistrativ şi faliment, precum şi atunci când tribunalul judeca în apel, com-
pletul era compus din doi judecători sau un judecător şi un supleant cu drept 
de a judeca. În caz de divergenţă de opinie între aceştia, în complet intra un 
al treilea judecător, care nu putea fi supleant dacă divergenţa se producea între 
doi judecători. Sentinţele tribunalului date în recurs trebuiau semnate de toţi 
judecătorii, fără a se menţiona opinia minorităţii. 

Legea prevedea că, pe lângă tribunalele ordinare din Tulcea, Constanţa, 
Silistra şi Bazargic funcţiona, cu aceeaşi competenţă teritorială, câte un 



30  Aurelia Elena Bâlu 

cadiat, care judeca, după legile şi uzurile musulmane, cauzele dintre persoa-
nele de religie mahomedană, cu privire la organizarea familiei, autoritatea 
părintească, căsătorie, despărţire şi succesiunile ab intestato. 

Cadiatele funcţionau sub conducerea unui cadiu asistat de un grefier. 
Numirea cadiului şi a grefierului se făcea de Ministerul de Justiţie, la reco-
mandarea preşedintelui tribunalului respectiv, luând şi avizul muftiului 
judeţului, dintre musulmani, cetăţeni români având cel puţin 25 de ani împli-
niţi, recunoscuţi că ştiu legile şi uzurile mahomedane, limba română şi sunt 
absolvenţi ai unei şcoli de drept canonic sau de teologie, absolvenţi ai 
seminarului din Medgidia sau absolvenţi ai unei şcoli în care se predă 
legislaţia musulmană şi care nu se aflau în vreunul din cazurile prevăzute de 
art. 73, care împiedicau admiterea în magistratură. Puteau fi numiţi cadii şi 
licenţiaţii în drept, de religie mahomedană. 

Cadiatele judecau, după legile şi uzurile mahomedane, cauzele date în 
competenţa lor. Hotărârile acestora erau supuse apelului la tribunalul ordinar 
respectiv, în termen de o lună de la comunicare, fără drept de opoziţie (dreptul 
părţii care nu fusese prezentă la judecata în primă instanţă de a cere 
rejudecarea), atât în primă instanţă, cât şi în apel. În caz de nedumerire asupra 
legilor şi uzurilor de aplicat, cadiul putea cere dezlegarea de la şeful confe-
siunii mahomedane, recunoscut de statul român. Cadiul soluţiona cauzele 
date în competenţa cadiatului, asistat de un grefier, care avea obligaţia de a 
redacta hotărârile în limba română. Cadii nu puteau percepe taxe în virtutea 
legilor mahomedane. Părţile puteau învesti şi instanţele de drept comun cu 
soluţionarea cauzelor date în competenţa cadiatelor, acestea judecând în 
limitele competenţei lor, aplicând legile şi uzurile mahomedane. 

Curţile de apel erau compuse din una sau mai multe secţii, fiecare dintre 
acestea având un preşedinte şi cinci consilieri. Suplimentar, fiecare curte de 
apel mai avea cel puţin trei consilieri, în vederea asigurării inspecţiilor 
judecătoreşti, a delegărilor de procuror general şi a prezidării curţilor cu 
juraţi. Delegările procurorului general şi cele ale inspectorilor judecătoreşti 
se acordau de ministrul Justiţiei, iar cea de preşedinte al curţii cu juraţi de 
prim-preşedintele curţii de apel respective. Nu se puteau obţine două delegări, 
iar cele de procuror general şi de preşedinte al curţilor cu juraţi erau obliga-
torii şi revocabile.  

Existau 12 curţi de apel, cu reşedinţele în Braşov, Bucureşti, Cernăuţi, 
Chişinău, Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea-Mare, Timişoara şi 
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Târgu-Mureş. Legea menţiona tribunalele ce se aflau în circumscripţia fiecă-
reia dintre acestea. 

La fel ca şi în cazul tribunalelor, legea prevedea că, la începutul fiecărui 
an judecătoresc, prim-preşedintele, cu acordul preşedinţilor de secţii, proceda 
la repartizarea consilierilor între diferitele secţii, în aşa fel ca acelaşi consilier 
să nu îşi desfăşoare activitatea doi ani consecutivi în cadrul aceleiaşi secţii. 

În cadrul fiecărei curţi de apel se organiza o cameră de punere sub acu-
zare, compusă din trei consilieri, desemnaţi la începutul anului judecătoresc, 
dintre care cel mai vechi în grad era preşedintele acestei camere. 

În caz de lipsă sau de împiedicare a membrilor parchetului, prim-preşe-
dintele putea delega un consilier care să exercite atribuţiile Ministerului 
Public. 

Curtea de apel judeca în complet de trei consilieri, iar decizia putea fi 
luată cu majoritate de doi în toate apelurile contra sentinţelor pronunţate de 
judecătorul unic, precum şi în cauzele penale. Un singur consilier putea fi 
însărcinat să asculte martorii, în cauzele civile. În toate celelalte cauze şi în 
recurs, curtea judeca în complet de cinci consilieri, decizia luându-se cu 
majoritate de trei. Deciziile curţii date în recurs trebuiau semnate de toţi 
consilierii, fără menţiunea opiniei minorităţii. 

Constituţia din 1923 prevedea, la art. 105, competenţa juriului de a 
judeca toate crimele (infracţiunile grave) şi delictele politice şi de presă, cu 
excepţiile stabilite de aceasta. 

În consecinţă, Legea pentru organizarea judecătorească prevedea că se 
judecau de către curţile cu juraţi toate crimele şi, de asemenea, delictele 
politice şi de presă, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 26 din Constituţia 
din 1923, respectiv delictele comise împotriva Suveranilor, Principelui 
Moştenitor, Membrilor Familiei Regale şi Dinastiei, şefilor statelor străine şi 
reprezentanţilor acestora, îndemnurile directe la omor şi rebeliune, dacă nu 
erau urmate de executare, calomniile, injuriile, defăimarea persoanelor parti-
culare sau a funcţionarilor publici cu privire la viaţa lor privată sau cinstea 
lor personală. 

În fiecare judeţ se organiza o curte cu juraţi, compusă dintr-un consilier 
al curţii de apel ca preşedinte, delegat în acest scop, din doi judecători ai 
tribunalului traşi la sorţi ca asesori şi din juraţii stabiliţi conform Codului de 
procedură penală. Supleantul cu drept de a judeca putea fi asesor. Nu puteau 
prezida cauza, sub sancţiunea nulităţii, consilierii care deciseseră punerea sub 
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acuzare. Acuzarea era susţinută de un membru al parchetului curţii de apel 
sau de prim-procurorul şef al parchetului ori de unul din procurorii tribuna-
lului respectiv, delegat de parchetul general. 

În ceea ce priveşte instanţa supremă, Constituţia din 1923 prevedea că 
pentru întregul stat român există o singură Curte de Casaţie şi Justiţie. 
Aceasta era unica instanţă care, constituită în Secţiile Unite, se pronunţa 
asupra constituţionalităţii legilor, declarându-le inaplicabile pe cele contrare 
textului constituţional. Soluţia cu privire la constituţionalitatea legilor se 
limita la cazul judecat. De asemenea, instanţa supremă se pronunţa asupra 
conflictelor de atribuţii. Se prevedea expres că dreptul de recurs în casare este 
de ordin constituţional. 

Legea de organizare judecătorească din 1924 stabilea că legi şi regu-
lamente speciale vor determina compunerea şi funcţionarea Curţii de 
Casaţie1. 

În ceea ce priveşte Ministerul Public, se stabilea numărul procurilor care 
îşi desfăşurau activitatea pe lângă fiecare instanţă. Ministrul Justiţiei era 
„capul suprem” al Ministerului Public. Procurorul general al Curţii de Casaţie 
avea dreptul, conform legii Curţii, de a ataca actele celorlalţi procurori sau 
actele judecătoreşti contrare legilor, deţinând totodată dreptul de control şi 
priveghere asupra tuturor parchetelor curţilor de apel. Procurorul general al 
curţii de apel era superiorul ierarhic al tuturor procurorilor, substituţilor şi 
celorlalţi ofiţeri de poliţie judiciară din resortul Curţii şi avea dreptul de 
control şi priveghere cu privire la aceştia. Procurorii de secţie şi substituţii 
lucrau sub conducerea prim-procurorilor sau a procurorilor, care puteau opri 
o lucrare sau concluzii cu care nu erau de acord. În caz de lipsă, procurorul 
era înlocuit de substitutul său. În cazuri urgente, când membrii parchetului 
lipseau, prim-preşedintele sau preşedintele tribunalului delega pe unul dintre 
judecători sau supleanţi pentru a-l înlocui pe procuror. Prim-procurorii şi 
procurorii de tribunal raportau, atunci când apreciau necesar, procurorului 
general, despre piedicile întâmpinate în soluţionarea lucrărilor, precum şi 
despre observaţiile pe care le aveau de făcut cu privire la îndeplinirea datoriei 
de către agenţii judecătoreşti sau aplicarea legilor. 

Legea de organizare judecătorească prevedea delegarea de către 
Ministerul de Justiţie a consilierilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a 
consilierilor curţilor de apel în funcţia de inspectori judecătoreşti, delegarea 
                                                            

1 Legea pentru Curtea de Casaţie şi Justiţie din 20 decembrie 1925. 
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fiind temporară şi revocabilă. Inspectorii aveau următoarele îndatoriri: să 
inspecteze la intervale regulate autorităţile pentru care erau numiţi şi servi-
ciile auxiliare dependente de acestea; să observe lucrările acestora, modul în 
care magistraţii şi funcţionarii judecătoreşti aplicau legile şi îşi îndeplineau 
îndatoririle profesionale; să semnaleze dificultăţile întâmpinate în aplicarea 
legilor şi în desfăşurarea instrucţiei judiciare; să propună măsurile pe care le 
considerau necesare pentru remedierea acestor dificultăţi; să raporteze 
Ministerului orice abatere săvârşită de personalul judecătoresc în îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu şi să execute orice sarcină li se atribuia de Minister cu 
privire la autorităţile judiciare pentru care erau numiţi. 

Legea prevedea existenţa unui corp al portăreilor, aceştia fiind agenţi 
judecătoreşti care funcţionau pe lângă tribunale şi judecătorii, având ca atri-
buţii îndeplinirea actelor de procedură şi a urmăririlor sau executărilor silite 
ordonate de justiţie. Suplimentar, pe lângă fiecare tribunal sau judecătorie, un 
număr de agenţi ajutau la executarea lucrărilor şi îndeplineau sarcinile 
încredinţate de portărei pentru înmânarea actelor de procedură. Portăreii şi 
agenţii îşi desfăşurau activitatea sub controlul şi supravegherea preşedinţilor 
instanţelor. 

Consiliul Superior al Magistraturii funcţiona pe lângă Ministerul de 
Justiţie pentru toate instanţele judecătoreşti de orice grad, având următoarele 
atribuţii: să-şi exprime punctul de vedere cu privire la confirmarea, numirea 
şi înaintarea magistraţilor inamovibili; să-şi dea avizul în toate cazurile în 
care era consultat de ministru; să îndeplinească orice altă însărcinare atribuită 
prin lege. Consiliul era compus din prim-preşedintele şi preşedinţii Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, prim-preşedinţii curţilor de apel cu două sau mai 
multe secţii şi preşedinţii curţilor de apel cu o singură secţie, inspectorii 
curţilor de apel, ministrul Justiţiei sau o persoană delegată de acesta dintre 
membrii Înaltei Curţi, ai parchetului acestei Curţi sau secretarul general. 
Consiliul era convocat de către ministru ori de câte ori era necesar. Şedinţele 
nu se puteau ţine decât cu 12 membri, iar pentru adoptarea unei hotărâri erau 
necesare 10 voturi. Recomandările de numiri şi înaintări adresate ministrului 
trebuiau să fie motivate. 

Legea prevedea expres că sunt magistraţi şi fac parte din ordinul 
judecătoresc: judecătorii şi ajutorii lor, supleanţii şi judecătorii tribunalelor, 
consilierii curţilor de apel şi Casaţie, membrii de orice grad ai Ministerului 
Public şi prim-preşedinţii şi preşedinţii curţilor şi tribunalelor. Ierarhia 
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ordinului judecătoresc era structurată pe grade, de la gradul I, pe care îl 
deţinea doar prim-preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la gradul 
IX, corespunzător supleanţilor, substituţilor şi ajutorilor de judecători. 

Pentru admiterea în magistratură era necesară îndeplinirea următoarelor 
condiţii generale: persoana în cauză trebuia să aibă cetăţenia română; să aibă 
deplina folosinţă a drepturilor civile şi politice; să fi îndeplinit cele dispuse 
de legea recrutării; să nu fi fost pusă sub acuzare sau condamnată la o 
pedeapsă criminală sau la o pedeapsă corecţională pentru delictele de fals, 
furt, înşelăciune, abuz de încredere, mărturii mincinoase, atentat la bunele 
moravuri în cazurile prevăzute de art. 262, 263, 264, 267 şi 281 din Codul 
penal român, precum şi de articolele respective din celelalte coduri menţinute 
în vigoare, vagabondaj, abuz de putere, speculă, trafic de influenţă, mituire, 
delapidare de bani publici, percepere de taxe ilegale, rupere de sigilii, 
sustragere, ascundere sau desfiinţare de acte publice aflate în arhive sau în 
depozite publice sau date în păstrarea unui funcţionar public, ofensă comisă 
în public contra Suveranilor, Principelui Moştenitor sau Membrilor Familiei 
Regale şi Dinastiei prin cuvinte, strigări, prin vreun act autentic sau public, 
scrieri imprimate, desene, gravuri, embleme vândute, expuse spre vânzare, 
distribuite sau expuse în public, delicte contra siguranţei interne şi externe a 
statului, calomnie sau denunţare calomnioasă şi beţie; să nu fi fost declarată 
în stare de faliment şi să nu aibă o purtare morală îndoielnică; să aibă titlurile 
de capacitate şi stagiu cerute de lege pentru fiecare funcţie în parte; să 
cunoască limba oficială a statului. 

Membrii ordinului judecătoresc erau numiţi prin decret regal şi trebuiau 
să depună următorul jurământ înainte de a începe să-şi exercite funcţia: „Jur 
de a fi credincios Regelui şi intereselor ţării mele, de a observa în totul 
Constituţia şi legile ţării, de a executa cu onoare, cu conştiinţă şi nepărtinire 
funcţiunile ce îmi sunt încredinţate şi de a nu face nimic de natură a periclita 
ordinea în Stat. Aşa să-mi ajute Dumnezeu.” Era prevăzută expres sancţiunea 
nulităţii pentru actele îndeplinite de un magistrat sau auxiliar judecătoresc 
înainte de depunerea jurământului, în afară de sancţiunea prevăzută de Codul 
penal. 

Pe lângă îndeplinirea condiţiilor generale de admitere în magistratură, 
pentru a fi numit supleant, substitut sau ajutor de judecător, persoana în cauză 
trebuia să aibă vârsta de cel puţin 22 de ani împliniţi şi să aibă titlul de doctor 
sau licenţiat în drept de la o facultate juridică din ţară sau de la o facultate 
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juridică din străinătate, recunoscută de Ministerul Instrucţiunii Publice, în 
acest ultim caz, echivalat potrivit legilor şcolare. După un an de la numire, 
supleantul, substitutul şi ajutorul de judecător trebuiau să susţină examenul 
de capacitate. Cei care nu se prezentau la prima sesiune după un an de la 
numire şi cei care nu promovau examenul de două ori îşi pierdeau funcţiile. 
Numai pe baza examenului de capacitate, supleanţii şi ajutorii de judecători 
dobândeau dreptul de a judeca, iar substituţii de a pune concluzii. Până la 
susţinerea examenului, supleanţilor, ajutorilor de judecător şi substituţilor li 
se încredinţau de către şefii ierarhici lucrările necesare pregătirii lor profe-
sionale, dar care nu implicau pronunţarea unei hotărâri. Aceştia puteau 
asculta martori, efectua cercetări locale, aplica sigilii, redacta procese-verbale 
şi hotărâri, prezida consilii de familie şi verifica socoteli de tutelă, dacă legea 
nu dispunea altfel, puteau face apelul cauzelor de pe rolul instanţelor şi le 
puteau amâna pe cele care nu erau în stare de judecată, puteau autentifica acte 
şi executa cărţile de judecată sau sentinţele tribunalului, acolo unde autenti-
ficarea era de competenţa judecătoriilor şi tribunalelor şi executarea hotărâ-
rilor nu era rezervată exclusiv unei alte autorităţi.  

Examenul de capacitate consta în două probe teoretice, dintre care una 
scrisă şi una orală, şi două probe practice, respectiv una scrisă şi una orală. 
Probele teoretice aveau ca obiect Constituţia din 1923, organizarea judecăto-
rească şi cercetarea comparată a legislaţiei civile, comerciale, penale şi a 
procedurilor în vigoare pe întreg teritoriul statului român. Celelalte două 
probe constau în subiecte de aplicare practică. Examenul se organiza cel puţin 
o dată pe an, la reşedinţele curţilor de apel din centrele universitare. Comisia 
era prezidată de prim-preşedintele curţii de apel şi compusă din profesori de 
la facultăţile de drept sau magistraţi inamovibili. Pe baza informaţiilor cu 
privire la moralitatea candidaţilor la examenul de capacitate, comisia îi putea 
respinge pe cei care nu prezentau suficiente garanţii de moralitate sau nu 
întruneau celelalte condiţii impuse de lege. Legalitatea fiecărui examen era 
verificată de Consiliul Superior al Magistraturii, care valida rezultatele. 
Candidaţii care promovau examenul aveau dreptul, în ordinea mediilor, să-şi 
aleagă un loc dintre cele vacante. Ministerul de Justiţie respingea alegerea 
făcută în situaţia în care era incident un caz de incompatibilitate în localitatea 
aleasă, numindu-l pe magistrat în altă localitate. La sfârşitul anului judecă-
toresc, preşedintele tribunalului, judecătorul, prim-procurorul şi procurorul 
înaintau fiecare Ministerului de Justiţie câte un raport amănunţit cu privire la 
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activitatea supleantului, substitutului sau ajutorului de judecător respectiv. 
Dacă aceştia din urmă nu manifestau aptitudini profesionale, erau excluşi din 
funcţie, pe baza raportului motivat al inspectorului judecătoresc. 

Pentru numirea în funcţia de procuror-şef de parchet, procuror, judecător 
de tribunal sau judecătorie era necesară îndeplinirea următoarelor condiţii: 
întrunirea condiţiilor generale de admitere în magistratură; un stagiu de cel 
puţin 3 ani neîntrerupţi în magistratură ca supleant, substitut sau ajutor de 
judecător; promovarea examenului de capacitate. Condiţia relativă la stagiu 
putea fi înlocuită de exerciţiul efectiv al profesiei de avocat timp de cel puţin 
3 ani pe lângă tribunale şi curţi de apel. De asemenea, puteau fi numiţi 
judecători funcţionarii judecătoreşti sau cei din serviciile auxiliare care aveau 
titlul de doctor sau licenţiat în drept de la o facultate juridică din ţară sau de 
la o facultate juridică din străinătate, recunoscută de Ministerul Instrucţiunii 
Publice, în acest ultim caz, echivalat potrivit legilor şcolare, dacă promovau 
examenul de capacitate şi aveau un stagiu efectiv de cel puţin 3 ani ca grefier, 
ajutor de grefier, portărel sau o altă funcţie judecătorească recunoscută ca 
similară prin lege. 

Pentru a fi numit preşedinte de tribunal sau prim-procuror de tribunal era 
necesar un stagiu ca judecător de tribunal sau de judecătorie, ca procuror-şef 
de parchet sau de secţie, de cel puţin 4 ani. Prim-preşedintele tribunalului se 
numea dintre preşedinţii şi prim-procurorii cu o vechime de cel puţin 2 ani în 
acest grad sau dintre judecătorii şi procurorii-şefi de parchet cu o vechime de 
cel puţin 6 ani în grad. De asemenea, prim-preşedinţii, preşedinţii şi 
prim-procurorii puteau fi numiţi dintre avocaţii care exercitaseră efectiv şi cu 
distincţie profesia lor cel puţin 9 ani pe lângă tribunale şi curţi şi care nu 
depăşeau vârsta de 40 de ani împliniţi. 

Pentru numirea în funcţia de consilier sau procuror de curte de apel era 
necesară îndeplinirea funcţiei de preşedinte de tribunal sau de prim-procuror 
cel puţin 4 ani sau a aceleia de judecător de tribunal sau judecătorie, 
procuror-şef de parchet sau de secţie cel puţin 8 ani. Puteau fi numiţi consi-
lieri sau procurori ai curţilor de apel şi avocaţii care exercitaseră efectiv şi cu 
distincţie profesia lor cel puţin 12 ani pe lângă tribunale sau curţi de apel şi 
care nu depăşeau vârsta de 45 de ani împliniţi. Preşedinţii de curte, de secţie 
sau de senat se numeau dintre consilierii şi procurorii de curte cu o vechime 
în grad de cel puţin 2 ani, iar prim-preşedinţii de curte dintre preşedinţii de 
curte, procurorii generali, iar dintre consilieri, numai dintre cei care 
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îndeplineau condiţiile pentru a fi preşedinţi. Procurorii generali erau delegaţi 
de ministrul Justiţiei dintre consilierii curţii respective, păstrându-şi locul în 
cadrul curţii. În caz de retragere a delegării, consilierul delegat îşi relua locul 
în cadrul curţii, ocupând locul din secţia sau senatul din care făcea parte 
consilierul căruia urma să i se încredinţeze sarcina de procuror general. 
Delegarea putea fi reînnoită. 

Consilierii şi procurorii la Curtea de Casaţie erau numiţi dintre preşe-
dinţii, consilierii şi procurorii curţilor de apel cu o vechime în grad de cel 
puţin 4 ani şi dintre prim-preşedinţii curţilor de apel. Puteau fi numiţi con-
silieri şi procurori la Curtea de Casaţie şi avocaţii care exercitaseră efectiv şi 
cu distincţie profesia lor timp de 15 ani pe lângă tribunale şi curţi de apel şi 
care nu depăşeau vârsta de 50 de ani împliniţi. Preşedinţii Curţii de Casaţie 
erau numiţi dintre consilierii, procurorii sau procurorul general al acestei 
Curţi cu o vechime în grad de cel puţin 2 ani, iar prim-preşedintele, dintre 
preşedinţii şi procurorul general al aceleiaşi Curţi. Procurorul general de pe 
lângă Curtea de Casaţie se numea dintre consilierii şi procurorii acesteia, 
precum şi dintre prim-preşedinţii, preşedinţii şi procurorii generali ai curţilor 
de apel. 

Promovările în magistratură puteau avea loc doar cu avizul conform al 
Consiliului Superior al Magistraturii, care avea obligaţia de a ţine seama, în 
recomandările sale, pe lângă îndeplinirea condiţiilor de înaintare, şi de notele 
calificative din cazierele individuale ale magistraţilor. Excepţie făcea 
numirea prim-preşedintelui şi preşedinţilor Înaltei Curţi de Casaţie, care se 
făcea de ministrul Justiţiei. Pentru fiecare post vacant, Consiliul Superior al 
Magistraturii recomanda câte trei dintre cei mai vechi sau mai merituoşi 
magistraţi, din care ministerul numea unul. Ministerul era însă obligat să îl 
numească pe cel care figura de trei ori consecutiv pe listele de recomandare.  

Direcţia generală a personalului de pe lângă Ministerul Justiţiei, înde-
plinind serviciul de secretariat al Consiliului Superior al Magistraturii, ţinea 
pentru fiecare magistrat în parte câte un cazier individual, care cuprindea, pe 
lângă menţiunea îndeplinirii condiţiilor generale şi speciale de numire, 
menţiunea notelor de studiu, a notelor examenelor de capacitate şi a notelor 
calificative ale inspectorilor judecătoreşti, ale şefilor ierarhici şi ale curţilor 
respective, precum şi pedepsele disciplinare aplicate şi observaţiile făcute 
magistratului. Erau obligaţi să întocmească anual un raport calificativ asupra 
activităţii profesionale, conduitei în societate, aptitudinii şi modului în care 
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magistraţii îşi îndeplineau îndatoririle: inspectorii judecătoreşti, pentru 
instanţele aflate sub supravegherea lor; prim-preşedinţii curţilor de apel, 
pentru preşedinţii şi consilierii curţilor respective; procurorii generali şi 
prim-procurorii, pentru parchete; prim-preşedinţii tribunalelor, pentru preşe-
dinţii tribunalului respectiv; prim-preşedinţii şi preşedinţii tribunalelor 
nedivizate, pentru toţi judecătorii de tribunal şi judecătorii, sedrii orfanale şi 
pentru toţi supleanţii; judecătorii, pentru ajutorii de judecător.  

Fiecare curte de apel, întrunită anual în adunarea generală, stabilea, pe 
baza lucrărilor judecătoreşti şi a rapoartelor şefilor ierarhici, lista magistra-
ţilor care se distingeau în cursul anului judecătoresc. De asemenea, Curtea de 
Casaţie, întrunită anual în Secţiile Unite, întocmea lista prim-preşedinţilor, 
preşedinţilor de secţii sau senate şi a consilierilor de curţi de apel şi membri 
ai parchetului de curte care se distingeau în cursul anului judecătoresc şi 
meritau să fie înaintaţi la gradul de consilier de Casaţie. Listele erau valabile 
pe o perioadă de un an şi se comunicau Ministerului de Justiţie. Consiliul 
Superior al Magistraturii putea cere, atunci când aprecia necesar, atât 
Ministerului Justiţiei, cât şi organelor judecătoreşti, orice alte informaţii sau 
acte referitoare la activitatea profesională sau conduita magistraţilor. 

În ceea ce priveşte interdicţiile şi incompatibilităţile, legea interzicea în 
mod expres cumulul funcţiilor judecătoreşti. De asemenea, se prevedea că 
funcţiile judecătoreşti sunt incompatibile cu funcţiile publice de orice natură, 
indiferent dacă acestea sunt elective sau nu; cu orice însărcinare publică, în 
afară de tutelă; cu mandatul în adunările legislative, judeţene sau comunale; 
cu serviciul salariat de particulari; cu profesia de avocat; cu starea militară 
sau eclesiastică; cu funcţia de cenzor sau administrator în orice societate de 
credit. Funcţiile judecătoreşti erau compatibile cu aceea de profesor de drept 
la universitate sau la orice şcoală superioară din oraşul de reşedinţă al 
magistratului. Consilierii Curţii de Casaţie şi prim-preşedinţii curţilor de apel 
puteau fi delegaţi temporar să îndeplinească funcţiile de secretar general în 
Ministerul de Justiţie, păstrându-şi în aceste cazuri posturile ocupate în 
magistratură. Sub sancţiunea pedepsei disciplinare, era interzis oricărui 
membru al ordinului judecătoresc să exercite, fie prin el însuşi, fie prin soţie 
sau ori o altă persoană interpusă, orice fel de acte de comerţ sau de agent de 
afaceri, să participe la conducerea sau administrarea unei societăţi comerciale 
sau civile sau a unui stabiliment industrial, să fie redactor, corespondent, 
editor sau director al unui ziar politic. „Sub niciun cuvânt” magistraţii nu 
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puteau adera la acţiuni politice sau lua parte la manifestaţii cu acest caracter. 
Puteau face parte numai din comitetele societăţilor culturale şi de asistenţă 
socială sau naţională recunoscute ca atare potrivit legii persoanelor juridice, 
dar nu puteau exercita nicio delegare de administrare cu caracter remunerat. 
Nu puteau fi epitropi la parohiile bisericeşti şi nu puteau îndeplini serviciul 
de consilier juridic pe lângă autorităţile administrative centrale sau locale. 
Fără autorizarea expresă a Ministerului de Justiţie nu puteau primi nicio 
însărcinare personală şi nu puteau figura în comisiile de studii sau de 
întocmire a proiectelor de lege, tratatelor, convenţiilor internaţionale sau 
oricăror alte lucrări. Membrii ordinului judecătoresc sau din serviciile 
auxiliare nu puteau fi însărcinaţi cu apărarea orală sau scrisă a părţilor în 
justiţie, nu puteau da consultaţii, chiar şi pentru cauze aflate pe rolul altor 
instanţe decât acelea în cadrul cărora îşi exercitau funcţiile, nu puteau fi 
arbitri sau experţi. Puteau pleda numai în cauzele lor sau ale soţiilor lor, ale 
minorilor sau interzişilor puşi sub tutela sau curatela lor. În aceste cazuri însă, 
cauza nu putea fi judecată la instanţa la care funcţiona magistratul, cu 
excepţia cazului în care partea adversă îşi exprima acordul în acest sens. 
Rudele şi afinii în linie directă, iar în linie colaterală până la gradul de unchi 
şi nepot, nu puteau fi membri sau grefieri ai aceleiaşi instanţe, incompati-
bilitatea aplicându-se şi avocatului care suplinea un judecător, nu însă şi între 
membrii parchetului şi cei ai instanţei. Judecătorul care era rudă, chiar prin 
alianţă, în linie directă sau în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv 
cu avocatul sau mandatarul unei părţi, sau care era căsătorit cu sora soţiei 
vreuneia din aceste persoane, avea îndatorirea de a se abţine de la judecarea 
sau instrumentarea cauzei respective, sub sancţiunea pedepsei disciplinare. 
Membrii ordinului judecătoresc erau scutiţi de orice serviciu public străin 
funcţiei lor, cu excepţia serviciului militar şi a altor însărcinări prevăzute de 
legi speciale. 

În ceea ce priveşte îndatoririle magistraţilor, legea prevedea obligaţia 
acestora şi a funcţionarilor judecătoreşti de a locui în comuna de reşedinţă a 
instanţei pe lângă care îşi exercitau funcţiile. Magistraţii şi auxiliarii acestora 
aveau datoria de a păstra secretul deliberărilor, de a respecta limitele exerci-
ţiului jurisdicţiei şi ale competenţei lor teritoriale şi de a-şi îndeplini toate 
obligaţiile impuse prin legi sau regulamente. Membrii corpului judecătoresc 
aveau datoria de a păstra cuviinţa şi demnitatea, atât în raporturile lor 
reciproce sau ierarhice, cât şi faţă de celelalte autorităţi publice. De asemenea, 
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aveau datoria de a se abţine de la orice acte sau fapte ale vieţii lor publice sau 
private care erau de natură să le compromită demnitatea ca oameni sau ca 
magistraţi sau care puteau aduce atingere consideraţiei ordinului din care 
făceau parte. 

Constituţia din 1923 prevedea că judecătorii erau inamovibili în condi-
ţiile speciale pe care legea urma să le fixeze. 

Legea organizării judecătoreşti stabilea că erau inamovibili membrii 
ordinului judecătoresc numiţi în condiţiile acesteia, cu excepţia membrilor 
Ministerului Public de pe lângă curţile de apel şi tribunale, precum şi a 
supleanţilor şi ajutorilor de judecători, care nu se bucurau decât de stabilitate.  

Magistraţii inamovibili îşi pierdeau funcţia doar în următoarele cazuri: 
demisie; atingerea limitei de vârstă; punerea în retragere pentru infirmitate; 
hotărârea disciplinară a comisiei competente. Transferul, chiar şi prin 
înaintare, nu putea avea loc decât cu acordul acestora şi cu avizul conform al 
Consiliului Superior al Magistraturii. Primele trei cauze de pierdere a funcţiei 
menţionate se aplicau şi magistraţilor stabili. Aceştia din urmă nu puteau fi 
transferaţi, suspendaţi sau înlocuiţi de către ministru decât pe baza unui raport 
de anchetă motivat, întocmit de inspectorul judecătoresc sau de alt magistrat 
delegat de ministru conform legii şi pentru abateri grave de la datorie. În mod 
excepţional, în cazul în care prestigiul sau bunul mers al justiţiei era afectat 
din cauza legăturilor sau intereselor pe care magistratul le avea în 
circumscripţia instanţei în cadrul căreia îşi îndeplinea serviciul, Consiliul 
Superior al Magistraturii, la cererea ministrului, putea aviza transferul, după 
ascultarea magistratului. De asemenea, în cazul aplicării pedepselor 
disciplinare prevăzute de art. 174, Consiliul Superior al Magistraturii, din 
oficiu sau la cererea ministrului, se putea pronunţa şi cu privire la transferul 
magistratului din localitatea în care îşi îndeplinea funcţia. 

Magistraţii inamovibili cu vârsta împlinită de 68 de ani la Curtea de 
Casaţie, 65 de ani la curţile de apel şi 60 de ani la tribunale şi judecătorii 
urmau să fie puşi, din oficiu, prin decret regal, în poziţia de a-şi exercita 
dreptul la pensie. Magistraţii inamovibili care nu îşi dovedeau cu acte vârsta 
urmau să fie puşi, de asemenea, din oficiu, în retragere, dacă aveau 35 de ani 
de serviciu. 

În cazul în care magistratul nu îşi mai putea îndeplini atribuţiile în mod 
normal, din cauza unei infirmităţi grave şi permanente sau a slăbirii 
facultăţilor mentale, acesta urma să fie dispensat de serviciu prin decret regal, 
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în urma constatării efectuate potrivit dispoziţiilor legii generale de pensii. 
Până la aprobarea legii de unificare a regimului de pensii, dispensarea de 
serviciu urma să aibă loc prin decret regal, pe baza raportului ministrului de 
Justiţie, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, în urma 
unei constatări medicale, efectuate în prezenţa unui delegat al ministrului de 
Finanţe, de trei medici, dintre care doi desemnaţi de ministrul Justiţiei şi unul 
de magistrat. Legea prevedea, de asemenea, că în caz de demenţă a unui 
magistrat inamovibil, acesta urma să fie suspendat de către ministrul Justiţiei, 
pe baza unui raport al şefului instanţei, după examinarea de trei medici. 
Suspendarea înceta de drept dacă în termen de o lună Consiliul Superior al 
Magistraturii nu îşi dădea avizul conform. 

Magistraţii inamovibili erau destituiţi de drept în cazul în care erau 
condamnaţi definitiv la o pedeapsă pentru crimă sau în cazul în care erau 
condamnaţi definitiv pentru vreuna dintre infracţiunile enumerate de art. 73 
din lege, care prevedea condiţiile generale de admitere în magistratură. 

Referitor la îndatoririle magistraţilor, legea prevedea că sentinţele şi 
deciziile trebuiau să fie pronunţate în termen de maxim 8 zile de la închiderea 
dezbaterilor, chiar dacă părţile nu depuneau concluzii scrise, şi redactate în 
termen de maxim 15 zile de la pronunţare. Magistraţilor care nu îşi 
îndeplineau această îndatorire urmau a le fi aplicate pedepse disciplinare, 
putând fi obligaţi şi la plata de despăgubiri către părţile prejudiciate. În cazul 
în care sentinţele sau deciziile nu puteau fi pronunţate în termen de 8 zile din 
cauza bolii, morţii sau transferului unui judecător, cauzele urmau a fi repuse 
pe rol, de urgenţă şi cu precădere. 

Hotărârile trebuiau redactate de judecătorul care soluţiona cauza. 
Ajutorul de judecător redacta hotărârile pe care le pronunţase, sub suprave-
gherea judecătorului, iar supleantul, sub supravegherea preşedintelui tribuna-
lului. În cazul în care cauza era soluţionată de un complet colegial, preşe-
dintele repartiza hotărârile spre redactare între judecătorii care luau parte la 
judecată, urmând ca procesul-verbal de şedinţă să indice numele judecăto-
rului însărcinat cu redactarea, aceasta rămânând însă supusă controlului 
completului, a cărui operă colectivă devenea. Magistratul care nu îşi 
îndeplinea îndatorirea de redactare a hotărârilor urma să fie pedepsit 
disciplinar. 

În afară de cazurile de destituire obligatorie, unui magistrat inamovibil 
îi puteau fi aplicate pedepse disciplinare în următoarele cazuri: dacă era 
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condamnat definitiv la o pedeapsă corecţională pentru un delict, altele decât 
cele enumerate de art. 73 pct. 4; dacă urmărirea penală sau judecata pentru 
un fapt pasibil de pedepse criminale sau corecţionale se încheia datorită 
amnistiei, prescripţiei sau absolvirii; dacă refuza să-şi îndeplinească o 
îndatorire prevăzută de legi sau regulamente; dacă încălca o dispoziţie pentru 
care i se aplica o sancţiune disciplinară; dacă lipsea de la post, în detrimentul 
serviciului, fără concediu aprobat şi dacă încălca normele referitoare la 
incompatibilităţi şi scutiri şi la îndatoririle magistraţilor sau dacă judeca o 
cauză atunci când exista un motiv de recuzare; dacă dădea dovadă de 
obişnuită neglijenţă sau de vădită incapacitate; dacă avea un comportament 
lipsit de cuviinţă sau demnitate în raporturile colegiale şi ierarhice sau faţă de 
alte autorităţi publice; dacă juca jocuri de noroc sau cărţi; dacă într-un mod 
general, printr-un fapt al vieţii sale publice sau private, îşi compromitea 
demnitatea, sau aducea atingere consideraţiei ordinului din care făcea parte. 

Pedepsele disciplinare prevăzute de lege erau: prevenirea, constând în 
încunoştinţarea făcută magistratului sau unui corp judecătoresc spre a-i atrage 
atenţia asupra neglijenţei sau abaterii comise şi recomandarea de a nu o mai 
repeta, făcută în scris şi confidenţial; mustrarea, constând în reprobarea 
formală a purtării magistratului şi admonestarea lui, cu recomandarea expresă 
de a se îndrepta pe viitor, care atrăgea de drept pierderea onorariului pe o 
perioadă de 5-15 zile; eliminarea temporară de la înaintare, constând în 
interdicţia de a fi propus la înaintare pe o perioadă de la 1 la 2 ani; suspen-
darea pe timp limitat, constând în interzicerea exerciţiului funcţiei pe o 
perioadă între 15 zile şi 6 luni, pentru care magistratul pierdea întregul ono-
rariu şi care nu era luată în calcul pentru dreptul la pensie; disponibilitatea, 
care implica excluderea din ordinul judecătoresc şi interdicţia de a fi reprimit 
pentru o perioadă de cel puţin 2 ani de la expirarea pedepsei; destituirea, care 
implica excluderea din ordinul judecătoresc şi interdicţia definitivă de a fi 
reprimit, precum şi pierderea dreptului la pensie, în cazurile prevăzute de 
lege. 

În cazul în care, ulterior executării unei decizii prin care se aplicase o 
pedeapsă disciplinară, se constata că toate sau o parte din actele pe care se 
întemeiase hotărârea comisiei disciplinare erau false, magistratul condamnat 
avea dreptul de a cere Ministerului de Justiţie revizuirea procesului său. 
Comisia disciplinară era convocată de urgenţă, urmând a se reface instrucţia 
în tot sau în parte, dacă acest lucru era necesar. Dacă cererea de revizuire era 
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admisă şi magistratul era achitat, pedeapsa se ştergea din cazier, iar 
magistratul era repus în toate drepturile pe care le avea anterior sentinţei de 
condamnare. 

Corpul judecătoresc era supus unei acţiuni de priveghere, care consta în 
dreptul de inspecţie şi notare, precum şi de a trimite înaintea autorităţii 
disciplinare pe un membru al acestuia, şi unei acţiuni de disciplină, constând 
în dreptul de a hotărî şi de a aplica pedepse disciplinare. Acţiunea de 
priveghere revenea ministrului de Justiţie şi şefilor ierarhici, în condiţiile 
prevăzute de lege. Ministrul de Justiţie exercita acţiunea de priveghere asupra 
membrilor inamovibili ai întregului corp judecătoresc, direct şi prin 
prim-preşedinţii curţilor sau prin delegare dată inspectorilor judecătoreşti sau 
oricărui alt magistrat, iar pentru membrii parchetelor, prin procurorul general. 
Şefii ierarhici exercitau acţiunea de priveghere numai asupra magistraţilor cu 
privire la care legea le recunoştea acest drept. Prim-preşedintele Curţii de 
Casaţie exercita această acţiune asupra preşedinţilor şi membrilor Curţii de 
Casaţie, precum şi asupra prim-preşedinţilor curţilor de apel. Acţiunea era, 
de asemenea, exercitată de către prim-preşedintele şi procurorul general al 
Curţii de Casaţie, asupra procurorilor de secţie ai acestei Curţi, precum şi 
asupra preşedinţilor, consilierilor curţilor de apel şi membrilor parchetelor 
acestei curţi. Prim-preşedinţii curţilor de apel exercitau acţiunea de 
priveghere asupra magistraţilor de primă instanţă din circumscripţiile curţilor 
lor, iar procurorii generali, asupra membrilor parchetelor.  

În temeiul acţiunii de priveghere, prim-preşedintele şi procurorul general 
al curţii de apel, precum şi prim-preşedintele sau preşedintele tribunalului 
aveau, faţă de magistraţii de la instanţa pe care o conduceau, dreptul de a 
inspecta lucrările, a aprecia activitatea şi aptitudinile profesionale, a controla 
raporturile lor de serviciu cu justiţiabilii şi avocaţii şi a aduce la cunoştinţa 
ministrului Justiţiei problemele de natură a compromite autoritatea şi 
prestigiul magistratului sau de a paraliza serviciul. Prim-preşedintele curţii 
exercita acest drept direct sau prin prim-preşedinţii tribunalului. Preşedintele 
sau prim-preşedintele tribunalului comunica în scris prim-preşedintelui curţii 
aprecierile sale asupra magistraţilor din circumscripţia tribunalului. Ministrul 
de Justiţie exercita acţiunea de disciplină asupra magistraţilor amovibili, 
aceştia putând fi transferaţi, suspendaţi sau înlocuiţi numai în conformitate 
cu art. 139, care reglementa cazurile de excludere din funcţie a magistraţilor 
inamovibili. De asemenea, ministrul Justiţiei exercita acţiunea disciplinară 
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faţă de magistraţii inamovibili, însă numai pentru abateri de la îndatoririle pe 
care aceştia le aveau în exerciţiul funcţiei lor, putând aplica în acest caz doar 
pedeapsa prevenirii sau mustrării. Dacă, dată fiind gravitatea faptei, se 
impunea o pedeapsă mai severă sau dacă trebuia aplicată a treia pedeapsă în 
cursul aceluiaşi an, magistratul era trimis în judecată în faţa instanţei 
disciplinare competente. Acţiunea de disciplină asupra membrilor Curţii de 
Casaţie se exercita numai de instanţa disciplinară respectivă, ministrul putând 
însă cere declanşarea acţiunii. Pentru stabilirea faptelor imputate magistra-
ţilor, cercetările, ordonate de ministrul Justiţiei sau de şefii ierarhici, se 
efectuau de magistraţi cu un grad superior celor investigaţi. Şefii ierarhici 
puteau efectua cercetările personal sau prin delegare dată în aceleaşi condiţii. 

Pentru tragerea la răspundere disciplinară a membrilor Curţii de Casaţie, 
ai curţilor de apel, ai prim-preşedinţilor şi preşedinţilor tribunalelor, precum 
şi pentru soluţionarea apelurilor formulate împotriva hotărârilor disciplinare 
pronunţate de comisiile de pe lângă curţile de apel, se constituiau comisii 
disciplinare pe lângă Curtea de Casaţie. Acestea erau compuse după cum 
urmează: pentru judecarea prim-preşedintelui Curţii de Casaţie, din câte trei 
membri traşi la sorţi din fiecare secţie în ziua fixată pentru judecată, prezidată 
de cel mai vechi în grad; pentru judecarea preşedinţilor de secţii ai Curţii de 
Casaţie, din prim-preşedintele acestei Curţi şi câte patru membri traşi la sorţi 
în ziua fixată pentru judecată de la secţiile care nu erau prezidate de 
preşedintele pus sub acuzaţie disciplinară; pentru procurorul general, din 
consilierii Curţii de Casaţie şi procurorii de secţie, prim-preşedinţii curţilor 
de apel, preşedinţii de secţii sau senate, procurorii generali şi consilierii 
acestor curţi; pentru preşedinţii şi prim-preşedinţii tribunalelor, din 
prim-preşedintele Curţii de Casaţie, preşedinţii de secţii şi consilierul cu rang, 
caracter şi atribuţii de preşedinte din aceeaşi Curte, precum şi patru consilieri 
de Casaţie, traşi la sorţi în ziua fixată pentru judecată. În acest ultim mod se 
compunea comisia şi pentru a soluţiona apelurile împotriva hotărârilor 
pronunţate de comisiile disciplinare de pe lângă curţile de apel. Pentru 
judecarea judecătorilor de la tribunale şi judecătorii din circumscripţia unei 
curţi de apel funcţiona pe lângă această curte o comisie disciplinară, compusă 
din prim-preşedintele curţii şi preşedinţii de secţii sau de senate, iar în cazul 
în care numărul acestora era mai mic de cinci, în completare, restul 
consilierilor erau traşi la sorţi în ziua judecăţii. 
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În temeiul dreptului său de priveghere, Ministrul Justiţiei, pe baza 
cercetărilor efectuate, îi putea trimite pe magistraţii inamovibili în judecată 
în faţa comisiei disciplinare competente. Cercetările cu privire la acuzaţiile 
aduse magistraţilor se efectuau de inspectorii judecătoreşti sau de oricare alt 
magistrat delegat de ministru. Şefii ierarhici care aveau dreptul de priveghere 
şi disciplină puteau efectua cercetarea fără delegare, cu privire la acuzaţiile 
ce li se aduceau la cunoştinţă în mod direct. Rezultatul cercetărilor se 
comunica ministrului Justiţiei, care, în funcţie de gravitatea faptei, aplica 
pedepsele la care avea dreptul sau îl trimitea pe magistrat în judecată în faţa 
comisiei disciplinare competente. Acţiunea disciplinară şi pedepsele aplicate 
magistraţilor nu înlăturau acţiunea penală, dacă era cazul, nici pe cea 
recursorie sau în daune. Acţiunea disciplinară era independentă de cea penală. 
Preşedintele Curţii disciplinare îl cita pe magistrat, aducându-i la cunoştinţă 
acuzaţiile formulate împotriva sa, cu cel puţin cinci zile înainte de înfăţişare. 
Expunerea faptelor în faţa comisiei disciplinare se făcea de către procurorul 
general al Curţii de apel sau Casaţie sau de procurorul de secţie delegat de 
aceştia, în funcţie de instanţa pe lângă care funcţiona comisia. Magistratul în 
cauză se putea apăra singur, oral, prin memoriu scris sau asistat de un alt 
magistrat, dar nu se putea prezenta prin procurator. Comisiile disciplinare, 
direct sau prin delegare dată unuia dintre membrii, ascultau orice persoană, 
efectuau orice cercetare şi administrau orice probe erau necesare. Dezbaterile 
erau secrete, iar hotărârea se pronunţa cu majoritate de voturi, fiecare 
membru fiind dator să-şi motiveze părerea. Hotărârile comisiei disciplinare 
erau definitive, cu excepţia celor ale comisiilor de pe lângă curţile de apel, în 
cazul în care pedeapsa aplicată era suspendarea pe timp limitat, punerea în 
disponibilitate sau destituirea, în aceste cazuri ele putând fi supuse apelului 
la comisia de pe lângă Curtea de Casaţie. Apelul putea fi formulat atât de 
magistratul în cauză, cât şi de ministrul Justiţiei sau procurorul general.  

Acţiunea recursorie sau în daune se putea exercita împotriva judecăto-
rilor în următoarele cazuri: dacă se pretindea că în timpul cercetării sau 
judecării pricinii au lucrat cu viclenie sau au fost mituiţi; în cazurile în care 
legea îi declara răspunzători; în caz de tăgadă de dreptate. Tăgada de dreptate 
consta în refuzul judecătorilor de a se pronunţa asupra unei cereri sau de a 
judeca acele cauze care erau în stare de judecată sau la rând a se judeca. În 
urma celei de-a doua cereri, judecătorul putea fi urmărit. Acţiunea recursorie 
sau în daune se judeca de instanţa de drept comun, însă nu putea fi intentată 
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decât după ce comisia disciplinară stabilea în prealabil şi în mod definitiv 
culpa judecătorului. 

Legea cuprindea, de asemenea, dispoziţii cu privire la vacanţa judecăto-
rească şi la concediile magistraţilor. Activitatea la curţi şi tribunale – dar nu 
şi la judecătorii, cabinete de instrucţie şi parchete – era suspendată în perioada 
15 iulie – 15 septembrie, când se judecau numai cauzele urgente prevăzute 
de lege. Orice membru al corpului judecătoresc avea dreptul la un concediu 
de până la o lună. 

Se prevedea, de asemenea, compunerea grefelor instanţelor, în cadrul 
cărora funcţionau grefieri, ajutoare de grefă şi impiegaţi. La judecătoriile pe 
lângă care se afla o secţie a cărţilor funduare (registrele funciare), funcţionau 
şi unul sau mai mulţi directori de cărţi funduare, ajutoare şi impiegaţi. În ceea 
ce priveşte grefele parchetelor, în cadrul acestora funcţionau secretari, 
ajutoare şi impiegaţi. 

Grefierul din cadrul instanţei era „capul cancelariei”, având drept de 
control şi priveghere asupra impiegaţilor grefei. Atribuţiile grefierului 
constau în eliberarea copiilor şi extractelor de pe actele din dosare, certifi-
carea exactităţii lor şi păstrarea actelor, documentelor şi valorilor ce i se 
încredinţau. Grefierul sau, în lipsa acestuia, ajutorul său, asista la toate 
şedinţele, lua note, redacta procesele-verbale, avea grijă ca judecătorii să 
semneze în registre sau pe minute şi contrasemna actele încheiate de instanţă. 
Se prevedea expres că orice act emis de o curte sau tribunal şi necontrasemnat 
de grefier sau ajutorul său era considerat nul. 

Analizând comparativ prevederile Legii pentru organizarea judecăto-
rească din 1924 cu cele ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, 
se observă că multe dintre elementele fundamentale ale normelor în vigoare 
sunt inspirate din dispoziţiile adoptate în perioada interbelică. Existenţa 
judecătoriilor, a tribunalelor, a curţilor de apel şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie datează din perioada menţionată, până şi denumirea fiind aceeaşi. Se 
remarcă, de asemenea, existenţa instanţelor militare, organizate separat de 
cele civile, precum şi interdicţia de înfiinţare a unor instanţe extraordinare 
pentru a judeca anumite cauze sau persoane. Instanţa supremă deţinea, ca şi 
în prezent, un rol central în interpretarea şi aplicarea unitară a legislaţiei pe 
întreg teritoriul ţării. De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii coor-
dona activitatea magistraţilor. Inamovibilitatea judecătorilor a fost recu-
noscută ca un corolar al independenţei şi imparţialităţii acestora. În acelaşi 
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scop, era stabilit un catalog de îndatoriri, interdicţii şi incompatibilităţi cu 
privire la magistraţi, iar inspectorii judecătoreşti supravegheau respectarea 
acestora. 

În ceea ce priveşte deosebirile cele mai relevante, se observă că 
principiul separării funcţiilor judiciare nu se aplica pe deplin în perioada 
interbelică. Astfel, judecătorii puteau fi delegaţi să îndeplinească funcţiile 
procurorilor, în cazul în care lipsa de personal a Ministerului Public impunea 
această măsură. De asemenea, funcţia de judecător de instrucţie se exercita 
pe baza unei delegări date judecătorului de către Ministerul Public. În ceea 
ce priveşte repartizarea judecătorilor pe secţii, în perioada interbelică, aceştia 
nu puteau funcţiona doi ani consecutivi în cadrul aceleiaşi secţii, spre 
deosebire de reglementarea actuală, care încurajează specializarea acestora. 
Sistemul de admitere în magistratură era diferit, pentru a deveni judecător sau 
procuror fiind obligatoriu un stagiu în altă profesie. Totuşi, se remarcă deja 
existenţa examenului de capacitate. Unele instituţii din perioada interbelică 
nu se mai regăsesc în sistemul actual: de exemplu, curţile cu juraţi şi 
cadiatele. Se remarcă, totodată, modul diferit în care se realiza controlul 
constituţionalităţii legilor, acesta revenind, conform Constituţiei din 1923, 
Curţii de Casaţie şi fiind limitat la cauza supusă judecăţii, neexistând un organ 
care să aibă rolul de „legiuitor negativ” care îi revine în prezent Curţii 
Constituţionale.  

Este interesant de remarcat că, deşi Legea pentru organizarea judecăto-
rească din 1924 nu interzicea expres accesul femeilor în magistratură, acest 
aspect reieşea din felul în care era redactată. De exemplu, printre condiţiile 
generale de admitere în magistratură se număra îndeplinirea stagiului militar, 
iar în cuprinsul dispoziţiilor referitoare la interdicţiile impuse magistraţilor se 
menţiona că aceştia nu puteau efectua acte de comerţ, nici direct şi nici prin 
„soţie” sau altă persoană interpusă. 

S-a apreciat în doctrină că „magistratura perioadei interbelice nu poate 
fi analizată decât în cadrul larg al societăţii româneşti dintre cele două 
conflagraţii mondiale. Ca toate celelalte corpuri profesionale, magistratura a 
cunoscut o perioadă de formare (în a doua jumătate a secolului al XIX-lea), 
una de unificare (după realizarea României Întregite şi adoptarea, la 25 iunie 
1924, a Legii de organizare judecătorească) şi una de afirmare, până la finele 
deceniului patru al secolului XX, când s-a manifestat ca un corp unitar, 
îndeplinind cu succes cerinţele noii justiţii ce trebuia înfăptuită pentru toţi 



48  Aurelia Elena Bâlu 

cetăţenii statului naţional unitar. Dobândirea încrederii cetăţenilor în 
corectitudinea actului de justiţie nu a fost un proces facil, greutăţile 
întâmpinate cunoscând, în principal, două cauze. Prima dintre ele a fost strâns 
legată de existenţa unui Drept interprovincial (un volum mare al unei 
legislaţii neunitare), după primul război mondial devenind aplicabile pe 
întreg teritoriul naţional nu doar legile din Vechiul Regat (sau, mai precis, o 
parte dintre acestea, procesul de unificare legislativă fiind unul deosebit de 
complex, care s-a derulat pe toată perioada interbelică), ci şi legi maghiare, 
austrieci şi ruseşti. Menţinerea acestora pentru o anumită perioadă s-a impus 
cu necesitate, pentru a se evita convulsiile ce puteau apărea în rândul 
populaţiei din provinciile unite. Această activitate a presupus un efort 
deosebit, mai ales din partea magistraţilor din Vechiul Regat ce au fost 
detaşaţi în Transilvania, Basarabia şi Bucovina pentru a înfăptui cât mai rapid 
unificarea justiţiei. A doua cauză a constituit-o situaţia materială precară a 
întregii societăţi după război, care a afectat în egală măsură toate comparti-
mentele vieţii poporului român (...) Formarea unei puteri judecătoreşti solide 
a depins, în cea mai mare măsură, de reuşita unificării legislative”1. 

În pofida dificultăţilor întâmpinate, Legea pentru organizarea judecăto-
rească din 1924 a reprezentat un factor de unificare a tuturor provinciilor 
române, iar elementele sale fundamentale se regăsesc şi în sistemul nostru 
juridic actual. 

                                                            
1 Nicolae-Cristian Ursulescu, op. cit., p. 249, 250. 



Sfatul ţării – organul reprezentativ al Basarabiei 49 

 

SFATUL ŢĂRII - ORGANUL REPREZENTATIV AL 
BASARABIEI 

 
Dmitrii ACHIMENCO 

     Audient al Institutului Naţional al Justiţiei 
 
Conform definiţiei general recunoscute, Sfatul Ţării a fost un consiliu 

legislativ care a condus în 1917-1918 noul stat Republica Democrată 
Moldovenească, format pe teritoriul fostei gubernii ruse Basarabia, care 
fusese creată după 1812 de Imperiul Rus în partea estică a Principatului 
românesc medieval Moldova. Sfatul Ţării a proclamat, în calitate de 
Parlament al Basarabiei (21 noiembrie 1917 stil vechi - 27 noiembrie 1918 
stil vechi) după destrămarea Imperiului Rus şi fondarea Republicii 
Democratice Moldoveneşti, Unirea cu Regatul României în 19181. 

Pe lângă asumarea aspectului legislativ şi de conducere, Sfatul Ţării a 
simbolizat, în calitate de organ reprezentativ, voinţa întregii Basarabii, fiind 
un exponent al opiniei naţionale, înglobând în sine toate dorinţele şi 
năzuinţele populaţiei locale. Crearea Sfatului Ţării a reprezentat rezultatul 
unor eforturi seculare, depuse de populaţia Basarabiei în scopul reprezentării 
voinţei sale prin intermediul unui organ reprezentativ. Astfel, în scopul 
stabilirii caracterului exponenţial al instituţiei date, este importantă studierea 
genezei sale. 

Conform studiilor istorice, conceptul unui organ suprem basarabean îşi 
are premisele încă din primii ani după anexarea teritoriului la Imperiul Rus 
în 1812, acesta fiind reflectat plenar în „Aşezământul pentru alcătuirea 
regiunii Basarabiei” adoptat în 1818, în timpul domniei ţarului Alexandru I 
al Rusiei. Regulamentul în cauză a venit drept răspuns la cerinţele păturilor 
proeminente ale societăţii basarabene şi conţinea multiple prevederi la 
majoritatea chestiunilor în domeniul naţional, inclusiv referitor la păstrarea şi 
respectarea legilor şi obiceiurilor locale, utilizarea limbii autohtone, în rând 
cu limba rusă, în toate domeniile publice. În acelaşi timp, „Aşezământul” a 
fost actul juridic prin care s-a instituit „Înaltul Sfat al regiunii”. Acest organ 
suprem al Basarabiei, având o structură complexă, fiind constituită din un 
preşedinte, patru membri şi şase deputaţi, reprezentanţi ai boierimii 

                                                            
1 www.ro.wikipedia.org/wiki/Sfatul_Ţării. 
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autohtone, urma să deţină atribuţii, printre care inclusiv şi „vota legi, le punea 
în aplicare, judeca cauze civile şi penale, hotărnicea moşiile şi aplana certurile 
pentru violarea posesiunii”. Statutul de autonomie al Basarabiei, precum şi 
Înaltul Sfat ca organ reprezentativ naţional au fost abrogate în 1828, printr-o 
decizie arbitrară a regimului reacţionar al lui Nicolai I1. 

Necătând la aceste circumstanţe nefavorabile, memoria colectivă a 
spaţiului basarabean a păstrat cu grijă şi a transmis consecutiv, din generaţie 
în generaţie, amintiri despre autonomie, fie şi convenţională şi mai mult 
simbolică, de care dispunea Basarabia în primii ani după anexare. În pofida 
politicii de rusificare, conform celor menţionate de către Ion Pelivan în 
discursul său din ziua inaugurării lucrărilor Sfatului Ţării, „ideea autonomiei 
acordată Basarabiei în 1818 n-a murit cu desăvârşire, fiindcă au rămas 
hrisoave vechi, mărturii, care au întreţinut viu dreptul la autodeterminare 
naţională”2.  

Doar în condiţiile primei revoluţii ruse de la începutul secolului XX, 
când a avut loc o dezamorsare a regimului poliţienesc ţarist, cerinţele privind 
necesitatea acordării unor drepturi Basarabiei, de care a avut parte în 
1818-1828, au putut fi reactualizate. Astfel, programul grupării 
naţional-democrate din 1906, al cărei mentor era Constantin Stere, revendica, 
concomitent cu dreptul la libertăţile politice şi individuale, şi dreptul la 
organizarea vieţii provinciei în virtutea „principiilor ce au fost hărăzite la 
lipirea ei către Imperiul rus prin statutul pentru întemeierea provinciei 
Basarabiei din 1818”. Pentru prima dată de la 1828, un grup politic a cerut în 
mod public restabilirea autonomiei Basarabiei şi instituirea unui „Sfat 
provincial superior (Sfatul Ţării)”, organizat pe principii democratice. 
Înăbuşirea mişcării revoluţionare şi înăsprirea regimului politic din Rusia 
autocratică au făcut imposibilă realizarea acestui program. Însă revendicările 
înaintate au fost însuşite de o generaţie de tineri, printre care Pan Halippa, Ion 
Pelivan, Ion Inculeţ, care s-au afirmat ulterior ca promotori de vază ai 
mişcării de emancipare politică şi naţională din Basarabia. Împrejurările 
propice realizării dezideratelor social-economice, politice şi naţionale s-au 
creat odată cu prăbuşirea autocraţiei în urma revoluţiei ruse din februarie 
1917. În perioada imediat următoare, la Chişinău, Odessa, Kiev, Petrograd, 

                                                            
1 Alexandru Boldur, Unirea - analiza psihologică a evenimentelor 1918-1928 apud Istoria 

Basarabiei, vol. 2, Ed. Timpul, Chişinău, 2016, p. 94. 
2 www.sfatultarii1918.wordpress.com 
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precum şi în alte localităţi, şi pe Frontul Român, la iniţiativa intelectualilor şi 
militarilor moldoveni, majoritatea de provenienţă ţărănească, au fost puse 
bazele mai multor formaţiuni politice, obşteşti şi militare, care şi-au propus 
să lupte pentru dobândirea tuturor drepturilor, în vederea asigurării unui trai 
descătuşat şi prosper. Printre cele mai importante revendicări formulate se 
numărau dreptul la autonomie a ţinutului şi la constituirea unei instituţii 
supreme de autoadministrare. Astfel, este relevantă ideea precum că „Gândul 
despre întocmirea unui Sfat al Ţării, care să-şi ia asupra sa sarcina de a 
ocârmui Basarabia (...) şi a pregăti proiectele de legi pentru ocârmuirea 
autonomă a ţării pe viitor (...), se relata în presa vremii, a răsărit în minţile 
moldovenilor şi basarabenilor poate că odată cu zilele slobozeniei”1. 

În fruntea mişcării de emancipare naţională de la bun început s-a situat 
Partidul Naţional Moldovenesc (PNM), întemeiat la 3 aprilie 1917, la 
Chişinău. Conceptul organizaţional al PNM reflecta, într-un mod complet, 
cele mai profunde aspiraţii ale populaţiei de pe teritoriul Basarabiei. Articolul 
3 al doctrinei partidului stipula că: „Toate legile, care privesc viaţa dinlăuntru 
a Basarabiei să le întocmească Dieta provincială [Sfatul Ţării], potrivit 
obiceiurilor vechi şi nevoilor de acum ale ţării”. Cu alte cuvinte, Partidul 
Naţional Moldovenesc proiecta crearea unei instituţii care să exercite puterea 
supremă legislativă pe teritoriul unui stat autonom. 

 O altă fază a mişcării naţionale din Basarabia a constituit-o activitatea 
Congresului ostaşilor moldoveni, compus din 989 delegaţi, care la 25 
octombrie 1917 proclamă autonomia teritorială politică a Basarabiei, 
motivând acest act prin consideraţii de cultură naţională proprie, trecutul 
istoric al Basarabiei şi principiul libertăţii popoarelor de a decide personal 
soarta lor2. O finalitate a celor sus-menţionate are loc la 21 noiembrie 1917, 
când, în prezenţa deputaţilor şi a unui larg public, într-o atmosferă de mare 
solemnitate, după oficierea unui serviciu divin şi o paradă militară, N.N. 
Alexandri, decanul de vârstă al corpului deputaţilor, a anunţat deschiderea 
lucrărilor Sfatului Ţării. La propunerea lui Panteleimon Erhan, preşedintele 
Comitetului gubernial ţărănesc, preşedinte al Sfatului Ţării a fost ales, cu 
unanimitate de voturi, Ion Inculeţ, vicepreşedintele organizaţiei menţionate3.  

                                                            
1 Ion Ţurcanu, Sfatul Ţării, Ed. Arc, Chişinău, 2018, p. 45. 
2 Ion Ţurcanu, Istoria Basarabiei, vol. I, Ed. Ştiinţa, Chişinău, 2017, p. 85. 
3 www.sfatultarii1918.wordpress.com 
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În discursul său inaugural, Inculeţ a formulat sarcinile şi obiectivele 
„celui dintâi parlament basarabean”. În baza dreptului la autodeterminare, 
dobândit prin rezultatele revoluţiei ruse care traversa o perioadă tulbure în 
acele zile, a declarat Inculeţ, „Basarabia va trebui să devină republică demo-
cratică, formând o parte indivizibilă din marea republică federativă demo-
cratică rusă”. Provizoriu, până la stabilirea principiilor juridico-politice ale 
proiectatei federaţii de către Adunarea Constituantă (Întemeietoare) a întregii 
Rusii, Sfatul Ţării urma să devină autoritatea supremă în ţinut. Organul 
Suprem ţinutal era chemat să pregătească convocarea Adunării Întemeietoare 
basarabene, aleasă în baza votului universal, să soluţioneze chestiunea 
„trecerii pământului la poporul muncitor”, să ia măsurile necesare pentru a 
proteja ţinutul de anarhie şi dezordine şi a asigura în fapt respectarea libertă-
ţilor democratice şi drepturilor minorităţilor. Întregul avânt al discursului lui 
Inculeţ şi toate obiectivele enunţate de preşedintele adunării legislative basa-
rabene se vor regăsi integral în Declaraţia privind proclamarea Republicii 
Populare Moldoveneşti (RPM) autonome, din 2 decembrie 1917. Alegerea 
lui Ion Inculeţ, care până la 21 noiembrie a deţinut şi calitatea de 
comisar-adjunct gubernial, în funcţia de preşedinte al Sfatului Ţării, şi, ulte-
rior, a comisarului gubernial Vladimir Cristi, ca director general al afacerilor 
interne în primul organ executiv basarabean, a semnificat strămutarea puterii 
de la autorităţile subordonate Petrogradului către o nouă instituţie, creată în 
virtutea dreptului Basarabiei la autodeterminare, simbolizând afirmarea 
suveranităţii Republicii Moldoveneşti.  

Autoritatea Consiliului Suprem Ţinutal a fost recunoscută şi salutată de 
reprezentanţii organelor administrative locale, ai „comitetelor revoluţionare”, 
ai diverselor grupări politice, organizaţii profesionale, naţionale, culturale şi 
confesionale. Aceasta a contribuit la consolidarea prestigiului şi statutului 
Sfatului Ţării, ca instituţie politică şi legislativă supremă, în raport cu oricare 
alte organe administrative sau „revoluţionare” existente în Basarabia. Consti-
tuirea Sfatului Ţării a marcat înfăptuirea unor aspiraţii sacre, determinate şi 
nutrite timp de decenii, de generaţii, de populaţia moldoveană din Basarabia. 
Ideea Dietei provinciale, enunţată în 1917 de Partidul Naţional Moldovenesc, 
a avut continuitate, fiind susţinută de diverse formaţiuni politice, ostăşeşti, 
profesionale şi culturale din ţinut şi sprijinită cu entuziasm în numeroase 
întruniri şi adunări publice. În urma acţiunilor conjugate ale tuturor forţelor 
reprezentante ale intereselor băştinaşe, graţie fermităţii demonstrate de 
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Congresul ostăşesc din octombrie 1917 şi în pofida rezistenţei exponenţilor 
politicii centraliste a guvernului de la Petrograd, instituţia supremă a 
Basarabiei a căpătat contururi clare şi convingătoare. Convocarea Adunării 
supreme legislative, elective şi reprezentative a ţinutului, Sfatul Ţării, la 21 
noiembrie, şi proclamarea Republicii Populare Moldoveneşti la 2 decembrie 
1917 a încheiat o etapă plină de semnificaţii în mişcarea de emancipare 
naţională şi politică din Basarabia, consemnând, totodată, debutul unei etape 
calitativ noi în viaţa populaţiei dintre Prut şi Nistru. 

Pentru justa percepere a caracterului reprezentativ al Sfatului Ţării este 
necesar de efectuat o analiză multilaterală a acestuia, începând nemijlocit de 
la structura sa organizaţională. 

Potrivit istoricului Valeriu Popovschi, schema de repartizare a locurilor 
în Sfatul Ţării, stabilită la şedinţa Biroului de organizare din 6 noiembrie 
1917, includea 29 de instituţii şi organizaţii. Au fost luate în calcul instituţiile 
administrative, partidele politice, societăţile culturale şi profesionale ale 
basarabenilor şi etniilor conlocuitoare1. 

Militantul pentru drepturile naţionale ale basarabenilor şi scriito-
rul Constantin Stere, prin decizia deputaţilor din 27 martie 1918, a fost 
cooptat în Sfatul Ţării; astfel, el a devenit cel de-al 151-lea deputat. Biroul de 
organizare a ales drept sediu pentru Sfatul Ţării clădirea Gimnaziului de 
băieţi numărul 3 din strada Livezilor (actualmente Alexei Mateevici din mun. 
Chişinău). Administrator al sediului a fost numit deputatul Ion Păscăluţă, iar 
o companie de 200 soldaţi şi marinari a asigurat paza clădirii. 

Având în vedere că Sfatul Ţării a repartizat 10 locuri (peste cele 120) 
basarabenilor ce populau teritoriile de peste Nistru, Biroul de organizare a 
majorat numărul deputaţilor până la 150. Biroul de organizare a creat o 
comisie specială, care avea misiunea de elaborare a schemei de repartizare a 
mandatelor. Această comisie, ţinând cont de principiul reprezentării politice, 
sociale, etnice, profesionale etc. a partidelor politice şi categoriilor populaţiei, 
numărul organizaţiilor culturale, obşteşti, profesionale existente în acea 
perioadă în Basarabia a repartizat cele 150 de mandate astfel: Congresului 
militar moldovenesc şi organizaţiilor militare moldoveneşti le-au fost 
repartizate 44 de mandate; Sovietului de deputaţi al ţăranilor – 30 de mandate, 
Zemstvei guberniale – 1 mandat, zemstvelor judeţene – 9; oraşului Chişinău 
– 3; oraşelor judeţene – 8; organizaţiilor cooperatiste – 5; Partidului Naţional 
                                                            

1 Iurie Colesnic, Sfatul Ţării. Enciclopedie, Ed. Museum, Chişinău, 1998, p. 98. 
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Moldovenesc – 3; Partidului Socialist Poporan – 1; Partidului Socialist 
Democrat – 1; Partidului Socialist Revoluţionar – 1; Sovietului gubernial al 
deputaţilor muncitorilor, soldaţilor şi ţăranilor – 3; Societăţii culturale – 1; 
Ligii femeilor moldovene – 1; Uniunii clerului ortodox – 1; Uniunii juriştilor 
– 2; Organizaţiei lucrătorilor de la căile ferate – 2; Organizaţiei lucrătorilor 
poştei şi telegrafului – 2; Uniunii uniunilor – 1; Uniunii învăţătorilor din 
Basarabia – 1; Uniunii învăţătorilor moldoveni – 2; Societăţii ucrainenilor – 
10; Societăţii evreieşti – 10; Societăţii bulgarilor – 2; Societăţii nemţilor – 2; 
Societăţii polonezilor – 1; Societăţii armenilor – 1; Societăţii grecilor – 1; 
Societăţii găgăuţilor – 1. Menţionăm că la distribuirea mandatelor pentru 
minorităţile naţionale conlocuitoare comisia a ţinut cont de datele statistice 
incluse pe harta etnografică a Basarabiei elaborată la 1916 de Al. Nour. 

Este important şi aspectul teritorial în stabilirea caracterului repre-
zentativ al Sfatului Ţării. Un detaliu remarcant în acest aspect este că oameni 
din acelaşi sat, după mulţi ani de despărţire, au reuşit să se întâlnească tocmai 
în organul reprezentativ al Basarabiei. Ei reprezentau formaţiuni şi locuri 
diferite – mulţi veneau direct de pe front. Unii consăteni erau rude, iar doi 
dintre ei erau fraţi – Nicolae şi Pavel Grosu din comuna Bardar. Trei sate au 
delegat în Sfatul Ţării câte trei deputaţi, iar alte 11 câte doi. Satele care au 
avut câte trei deputaţi în Sfatul Ţării sunt: Răzeni şi Suruceni din judeţul 
Chişinău şi Cuşălăuca din judeţul Soroca. Satele care au delegat în Sfatul 
Ţării câte doi deputaţi sunt (în ordinea alfabetică a judeţelor): Sângerei 
(Bălţi), Corjova (Bender), Volintiri (Cetatea Albă), Bardar şi Costeşti 
(Chişinău), Bogzeşti, Ignăţei şi Isacova (Orhei), Popeşti, Tătărăuca Veche şi 
Tătărăuca Nouă (Soroca). 

Activitatea Legislativului regiunii a fost extrem de rodnică, el întru-
nindu-se, în total, în 82 de şedinţe plenare. Unii deputaţi au convocat alte 
două şedinţe, însă acestea nu au fost regulamentare şi nici n-au avut 
cvorum. Potrivit unor date încă nedefinitivate, numărul total al celor care au 
făcut parte din corpul legislativ al Basarabiei se ridică la circa 259 deputaţi. 

Având în vedere faptul că aproape toţi deputaţii aveau locuri de muncă 
permanente, Sfatul Ţării îşi ţinea şedinţele seara. De obicei, şedinţele 
începeau la ora 21.00 sau chiar la 22.00 şi se prelungeau mult după miezul 
nopţii. În cadrul Sfatului Ţării au fost constituite patru fracţiuni: Blocul 
Moldovenesc, Fracţiunea Ţărănească, Fracţiunea Minorităţilor, Fracţiunea 
Socialistă. 
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Este indiscutabil că Sfatul Ţării reprezenta toate categoriile sociale din 
Basarabia, însă nucleul acestuia îl formau militarii. Congresul Ostaşilor 
Moldoveni a ales Biroul de Organizare a Sfatului Ţării, în componenţa căruia 
intrau Ţanţu, Crihan şi alţi 15 membri. Nucleul Sfatului Ţării au urmat să-l 
formeze tot militarii, în legislativ intrând 45 deputaţi militari. În ziua primei 
şedinţe a legislativului, trupele militare moldoveneşti au organizat o paradă 
militară în faţa localului unde avea loc şedinţa Sfatului Ţării. La ea au 
participat Regimentul I Moldovenesc, bateriile de artilerie, garda palatului şi 
câteva unităţi străine. La 2 decembrie 1917 s-a convocat şedinţa comună a 
fracţiei militare a Sfatului Ţării şi a Comitetului Central Moldovenesc. Unul 
dintre subiectele de pе ordinea de zi a fost problema relaţiilor dintre aceste 
structuri, deoarece Comitetul avea o atitudine negativă faţă de instituţia 
superioară. Pentru paza Sfatului Ţării a fost înfiinţată o gardă de palat sub 
comanda locotenentului Modval. 

Totodată, caracterul reprezentativ al Sfatului Ţării este exemplificat şi 
prin personalitatea Elenei Alistar, unica doamnă care a participat la activitatea 
Sfatului Ţării. Fiică şi soţie de preot, născută în sudul Basarabiei, în urmă cu 
143 de ani (în judeţul Ismail, azi în Ucraina), medic şi pedagog, Elena Alistar 
Romanescu se remarcă, într-o epocă în care femeile cu greu îşi croiau drum 
în politică, prin fervoarea cu care militează pentru cauza românilor din 
Imperiul Ţarist, având un rol covârşitor în Unirea Basarabiei cu România. În 
1917, ca membră activă a Partidului Naţional Moldovenesc, este aleasă în 
Sfatul Ţării, ca deputat din partea ţinutului Cetatea Albă. Este, astfel, prima 
femeie din întreg teritoriul locuit de români care a reuşit să se manifeste în 
domeniul politic la un asemenea nivel. 

Apariţia Sfatului Ţării a generat un val de entuziasm, susţinut în rândul 
populaţiei din regiune odată cu naşterea Republicii Democratice 
Moldoveneşti, la 2 decembrie 1917. Peste câteva zile, la 8 decembrie, a fost 
înfiinţat şi un organ executiv propriu-zis, şi anume Consiliul Directorilor 
Generali, care a fost format din opt ministere, în fruntea acestuia fiind ales 
Pantelimon Erhan. Astfel, crearea Sfatului Ţării şi a organului executiv a fost 
expresia unei decizii impuse de situaţia contingent, care, cu timpul, după 
părerea mea, se va afirma ca una extrem de importantă pentru punerea în 
practică a proiectului de unire cu România. Chiar dacă nu a fost obţinut 
sprijinul lor deplin, Sfatul Ţării şi Consiliul Directorilor Generali au instaurat 
un raport armonios cu sfatul de la Chişinău şi cel al guberniei; acestea, la 
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rândul lor, nereuşind să se adapteze la conjunctura creată, n-au elaborat o 
tactică politică hotărâtă. Dorinţa primordială a perioadei date era de a asigura 
Basarabiei un organ reprezentativ al populaţiei, atât de diferite etnic şi politic, 
dar care, în acelaşi timp, să împiedice regiunea să cadă pradă haosului şi 
anarhiei, apărând-o la maxim de scopurile expansioniste ale vecinilor slavi şi 
îndeosebi de tentativele evidente ale bolşevicilor locali, care voiau să preia 
hegemonia pe scena politică. În această ordine de idei, acţiunile hotărâte 
întreprinse de Sfatul Ţării l-au transformat fără urmă de îndoială în 
deţinătorul legitim al puterii, iar demonstraţiile de credinţă ale corpurilor 
armatei moldoveneşti, dislocate la Odessa, de la începutul lunii decembrie, 
i-au legitimat încă o dată rolul.  

În astfel de mod, Sfatul Ţării acţiona în calitate de unic depozitar al 
puterii legale. Acţiunile sale din debut au marcat iniţierea unui program care 
viza cele mai importante realizări politice, economice, sociale şi culturale, 
care urmau să determine evoluţia în plan intern a Basarabiei în perioada 
imediat ulterioară. Printre sarcinile soluţionate de către Sfatul Ţării în 
perioada iniţială a activităţii sale remarcăm: procesul de distribuire a 
pământului către ţărani fără a-i despăgubi pe proprietari, controlul exercitat 
de stat asupra mijloacelor de producţie, demobilizarea soldaţilor, alegerile 
reprezentative în organele de administraţie locală, extinderea principalelor 
libertăţi civile şi politice pentru toate grupurile etnice din Basarabia şi 
respectul pentru specificul fiecăruia dintre acestea, şi, nu în ultimul rând, 
abolirea pedepsei cu moartea. În afara la orice dubiu, câteva din aceste decizii 
au fost influenţate de evoluţia situaţiei politice atât pe arena internaţională, 
cât şi cea din Rusia, care de multe ori a forţat mâna grupului aflat la 
conducerea Sfatului Ţării, blocându-i intenţiile reale. Situaţia dată se referă, 
îndeosebi, la chestiunea agrară – una din cele mai urgente probleme sociale 
ale Basarabiei. Începând cu luna octombrie 1917, mai multe localităţi din 
Basarabia au fost cuprinse de revoltele violente ale ţăranilor, care doreau cu 
orice preţ să intre în posesia pământurilor, iar în astfel de momente dificile 
nu era posibilă deţinerea cu adevărat a controlului asupra situaţiei. 
Considerăm că, în astfel de cazuri, deciziile adoptate de către Sfatul Ţării n-au 
făcut decât să constate starea de fapt a lucrurilor, pentru ca mai apoi să încerce 
să limiteze daunele, şi mai ales efectele propagandei purtate în această 
direcţie de către forţele bolşevice, dar totuşi, sub presiunea exercitată de 
evenimente, puţine dintre aceste hotărâri s-au putut transforma în acţiuni 
concrete.  
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Opera Sfatului Ţării, înfăptuită într-o perioadă istorică restrânsă (21 
noiembrie 1917 - 10 decembrie 1918), a exercitat o influenţă majoră asupra 
destinului românilor basarabeni. Actul Unirii din 27 martie / 9 aprilie 1918 a 
însemnat, înainte de toate, reaşezarea Basarabiei în spaţiul firesc al existenţei. 
În acelaşi timp, Unirea a asigurat locuitorilor ţinutului posibilitatea unui trai 
liber, ferit de atrocităţile regimului dictatorial bolşevic instaurat pe ruinele 
Imperiului rus. Privită din această perspectivă, întreaga activitate a Sfatului 
Ţării, încununată cu memorabila Declaraţie de Unire a Basarabiei cu 
Romania, stă şi astăzi mai presus de orice speculaţii ideologice conjuncturale. 

Istoricul Ion Nistor menţiona că, după ce Congresul Militar Moldo-
venesc din 20-27 octombrie 1917 a proclamat autonomia Basarabiei, 
convocarea Sfatului Ţării, un gen de „adunare naţională”, urma „să imprime 
acestei autonomii pecetea legitimităţii”. Asupra acestei „adunări legislative” 
„trebuia să treacă suveranitatea naţională”, care până la constituirea înaltei 
instituţii era disputată între diferite comitete revoluţionare şi organizaţii 
obşteşti. Deoarece împrejurările, precizează Nistor, n-au favorizat organi-
zarea unor alegeri directe, „s-a recurs la alegeri indirecte prin comitetele 
ostăşeşti, ţărăneşti şi muncitoreşti, precum şi prin corporaţiunile profe-
sionale” (...). „Astfel constituit din reprezentanţii legitimi ai tuturor 
naţionalităţilor, confesiunilor, judeţelor, oraşelor, corporaţiilor muncitoreşti, 
asociaţiunilor profesionale şi culturale, Sfatul Ţării se deschide în ziua de 21 
noiembrie 1917 cu mare solemnitate”. În expresia reputatului istoric C. 
Kiriţescu, Sfatul Ţării a fost „adunarea naţională aleasă a Basarabiei, 
adevărată şi legitimă reprezentantă a suveranităţii naţionale”. Gh.I. Brătianu 
a considerat că „această asamblee de origine revoluţionară”, în sânul căreia 
domina libertatea de exprimare, a reprezentat opinia populaţiei basarabene, 
şi ca şi toate adunările de genul acesta, născute în cuprinsul fostului Imperiu 
ţarist sau în monarhia Habsburgilor, a avut plenipotenţa deplină de a decide 
soarta ţinutului. La această părere subscrie şi Stelian Neagoe, arătând că 
Sfatul Ţării avea, conform rezoluţiei Congresului ostăşesc, „atribuţii de 
Adunare Naţională care să legitimeze autonomia Basarabiei”. „Noul 
Parlament”, ales democratic, subliniază Neagoe, „trebuia să treacă asupra-şi 
şi exercitarea atributelor suveranităţii naţionale, care erau împărţite şi 
fărâmiţate între tot felul de comitete revoluţionare şi corporaţii profesionale”. 

Alexandru Boldur a arătat că marea majoritate a moldovenilor au 
întrezărit în Sfatul Ţării realizarea visului lor secular de a se autoconduce şi 
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de a-şi crea o cultură proprie. „Organul suprem al Basarabiei”, spune acelaşi 
autor, a fost „o emanaţie a revoluţiei naţionale, o instituţie cu mult mai 
«legală» decât Sovietul deputaţilor din Petrograd, pentru că a fost organizată 
în baza principiului universalităţii, în conformitate cu care toată populaţia 
provinciei a dobândit reprezentare în cadrul său, pe când Sovietul deputaţilor 
din Petrograd nu reprezintă decât o parte a populaţiei capitalei.”1 

După cum remarcă Paul Cernovodeanu, înfiinţarea organului conducător 
Sfatul Ţării şi proclamarea Republicii Populare Moldoveneşti „a întrunit 
aprobarea unanimă a populaţiei din Basarabia”. Structura „celui mai repre-
zentativ forum din Basarabia”, Sfatul Ţării, „a reflectat structura naţională, 
precum şi toată gama de curente politice, profesiuni şi instituţii existente în 
acest teritoriu”. „Alegerile pentru Sfatul Ţării, se arată într-o lucrare de 
sinteză privind istoria provinciei dintre Prut şi Nistru, s-au desfăşurat în 
toamna anului 1917 într-o atmosferă de intensă trăire naţională şi revolu-
ţionară, specifică situaţiei concrete din Basarabia, în care – după un secol de 
asuprire ţaristă – populaţia se putea exprima liber, alegându-şi reprezentanţi 
proprii în marele forum ce urma să se întrunească la Chişinău”. În acelaşi 
volum, Sfatul Ţării, în formula de după Unire, este tratat drept „un organism 
cu certe atribute parlamentare”. „Marele Congres ostăşesc, scrie istoricul 
Florin Constantiniu, (…) a proclamat autonomia politică şi teritorială a 
Basarabiei, constituirea forţelor armate proprii şi convocarea unui organ 
reprezentativ, destinat să conducă Basarabia: Sfatul Ţării”. Subliniind 
caracterul reprezentativ al Sfatului Ţării, omul de cultură Onisifor Ghibu, 
martor ocular şi participant activ la evenimentele din anii 1917-1918, a 
estimat că „parlamentul Basarabiei era constituit din reprezentanţi a nu mai 
puţin de 29 organizaţii revoluţionare ale epocii (...)”. Sfatul Ţării a fost 
analizat ca „parlamentul Basarabiei” şi în studiile lui Ion Pelivan, publicate 
în timpul Conferinţei de pace de la Paris. Republica Moldovenească, a scris 
Ion Inculeţ în memoriile sale, „avea parlamentul ei, Sfatul Ţării” şi guvernul 
„responsabil numai faţă de Sfatul Ţării”, pe care l-a mai numit şi „organul 
suprem al Basarabiei”. Pan Halippa şi Anatolie Moraru au descris pe larg 
activitatea desfăşurată de Sfatul Ţării, „primul parlament al Basarabiei”2. 

                                                            
1 Alexandru Boldur, Istoria relaţiilor ruso-române politice, Ed. Timpul, Chişinău, 2016, 

p. 107. 
2 www.sfatultarii1918.wordpress.com. 
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Faptul că Sfatul Ţării era forul reprezentativ al Basarabiei se confirmă şi 
prin aceea că, începând cu anul 1918, din diferite regiuni ale ţării încep să 
parvină cereri adresate acestuia, prin care se solicita Unirea. Astfel, la 16 şi 
24 ianuarie 1918 parvin apelurile comitetelor studenţeşti române, la 2 martie 
– cererea reprezentanţilor ţărănimii din judeţul Bălţi către adunarea Zemstvei 
din acel judeţ, 3 martie – hotărârea adunării Zemstvei ţinutale şi a marilor 
proprietari din judeţul Bălţi, 6 martie – memorial cu cerere de unire înaintat 
de către delegaţia Uniunii proprietarilor agricoli din Basarabia regelui 
Ferdinand I, în audienţa din această zi, 13 martie – moţiunea Adunării 
Zemstvei, în unire cu proprietarii judeţului Soroca, moţiunea Zemstvei din 
Orhei etc.  

Un rol important în reliefarea conceptului reprezentativ al Sfatului Ţării 
îl are personalitatea lui Constantin Stere. Anume el, un vechi revoluţionar 
basarabean, educat în aceiaşi atmosferă a curentului poporanist rusesc, ca şi 
majoritatea intelectualilor basarabeni, aruncaţi de valurile revoluţiei în roluri 
de conducători ai provinciei, a găsit calea spre inima moldoveanului 
basarabean1. Într-adevăr, Constantin Stere a ştiut să convingă pe puţinii ce 
mai şovăiau, demonstrând că Basarabia nu numai că nu-şi va pierde cuceririle 
revoluţionare, dar unindu-se cu Regatul Român, îl va ajuta să-şi realizeze şi 
el reforma agrară şi reorganizarea regimului social-politic. Aceasta a fost 
esenţa argumentaţiei lui Stere pentru votarea Unirii cu unele condiţii, care 
prevăd asigurate particularităţile şi drepturile locale, o concepţie căreia îi era 
imposibil de rezistat. Astfel, anume Sfatul Ţării a fost acel organ repre-
zentativ al Basarabiei care a devenit acel caleidoscop al evenimentelor, care 
în cursul unui scurt interval de timp, de 5 luni, a interferat sentimentul 
naţional şi voinţa naţională, transformând ideea slujirii poporului în ideea 
slujirii naţiunii. Principiul naţionalităţii a învins furtuna socială, 
recunoscându-i cerinţele.  

Rolul Sfatului Ţării în mecanica forţelor care au jucat rol definitoriu în 
mişcarea naţională şi socială din Basarabia este unul sistemic şi principal, 
organul reprezentativ având rolul unei axus mundi al Unirii. Activitatea 
Sfatului Tării s-a completat cu elementele mişcării naţionale, şi anume cen-
trul politic, armata română, propaganda românească, expresiile extraparla-
mentare de simpatie faţă de România, evenimentele războiului mondial, 

                                                            
1 Iurie Colesnic, op. cit., p. 154. 
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meritele personale ale unor cetăţeni – toţi aceşti factori au contribuit la 
atingerea scopului final, pus la baza organului reprezentativ al Basarabiei.  

Totodată, este incorectă opinia că Sfatul Ţării ar fi fost o instituţie 
legislativă creată exclusiv în scopul unirii, deoarece, în realitate, acesta s-a 
afirmat ca prima instituţie legislativă basarabeană. 

Pe lângă înfăptuirea Unirii, Sfatul Ţării continua să activeze într-un 
regim obişnuit, procedând la realizarea prevederilor în baza cărora s-a realizat 
Unirea şi, în primul rând, la elaborarea unei reforme agrare. După 27 martie, 
doi reprezentanţi ai Basarabiei, Ion Inculeţ şi Daniel Ciugureanu, au fost 
delegaţi ca membri în Guvernul de la Bucureşti. Constantin Stere a fost ales 
cu unanimitate de voturi preşedinte al adunării legislative locale, iar Petre 
Cazacu a fost desemnat în funcţia de preşedinte al Consiliului Directorilor 
Generali, ce reprezenta puterea executivă. Este de remarcat că dintre cele opt 
funcţii de directori, două au revenit reprezentanţilor etniilor minoritare. În 
acest timp, în Sfatul Ţării activau câteva fracţiuni parlamentare: Blocul 
Moldovenesc, Fracţiunea ţărănească şi cea a minoritarilor1. 

Astfel, considerăm că Sfatul Ţării a fost un organ reprezentativ, în sensul 
plenar al cuvântului dat. În cadrul acestui consiliu legislativ s-au întrunit 
reprezentanţii tuturor păturilor sociale, nefiind permisă rafinarea socială. La 
fel, a fost respectat şi principiul reprezentării teritoriale, deoarece, cum am 
menţionat, membrii Sfatului Ţării proveneau din localităţi amplasate în 
diferite zone ale Basarabiei. La fel, reprezentativitatea forului a fost asigurată 
prin respectarea principiului pluripartidismului şi diversităţii curentelor 
politice. În această ordine de idei, s-a demonstrat că Sfatul Ţării într-adevăr a 
fost un for al poporului, care în perioada 1917-1918 a reprezentat fiecare 
basarabean în particular, şi întreagă Basarabia în general. 
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CONSOLIDAREA CONSTITUŢIONALISMULUI DIN 
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Finalizarea, la 1 decembrie 1918, a procesului de unificare a poporului 

român şi crearea României Mari, a statului unitar român, la care a contribuit 
în cel mai înalt grad şi remarcabilul militant basarabean Constantin Stere, a 
fost urmată de mari transformări social-economice şi politice. În noile 
împrejurări de după 1918, una dintre problemele majore ce se situa la ordinea 
de zi era cea a unificării legislative, deoarece provinciile alipite aveau diferite 
sisteme de drept. După Unire continua să se aplice Constituţia din 1866, în 
care fuseseră introduse modificări pe parcursul anilor, cele mai noi în 1917, 
când au fost introduse modificări în vederea înfăptuirii reformei agrare şi 
introducerii votului universal, promisiuni făcute de rege ostaşilor de pe front. 
Însă această Constituţie nu mai corespundea realităţilor. Noua situaţie de 
după încheierea Primului Război Mondial, bulversarea raporturilor politice, 
sociale şi economice produsă de acesta, precum şi unirea celorlalte provincii 
istorice locuite de români au impus cu mare necesitate reconsiderarea legii 
fundamentale. Necesitatea unei noi Constituţii era determinată de mai mulţi 
factori: Constituţia „Vechiului Regat” nu putea fi extinsă mecanic în noile 
provincii deoarece populaţia acestora nu participase prin reprezentanţii săi la 
adoptarea actului fundamental din 1866. Astfel, România întregită trebuia să 
răspundă unui set de condiţionări impuse şi acceptate prin sistemul de tratate 
postbelice (1919-1920) de la Paris; procesul unificării, a celei legislative în 
primul rând, impunea o nouă formulă constituţională; democratizarea ţării, 
promisă în cursul primei conflagraţii mondiale, trebuia să-şi găsească 
expresia într-o nouă constituţie; procesul general al modernizării, a celei 
administrativ-teritoriale cu precădere, trebuia facilitat şi printr-o nouă 
constituţie.  

În acest sens, vom menţiona că nu au existat divergenţe între principalele 
forţe politice cu privire la necesitatea adoptării unei noi constituţii, însă a 
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lipsit cu desăvârşire consensul în privinţa formulei constituţionale propuse de 
partidele reprezentative de pe eşichierul politic al ţării. Deşi dezbaterile 
privind conţinutul Constituţiei României au durat mai mulţi ani (1922-1923), 
rezultatul avea să fie un act adoptat unilateral de către partidul de 
guvernământ al liberalilor, cu desconsiderarea ideilor şi soluţiilor propuse de 
către oponenţii politici. Conform unei opinii formulate de către savanţii din 
domeniu, dacă legea fundamentală din 1866 a fost redactată, după cum 
remarca Nicolae Iorga, în absenţa personajului politic cel mai calificat în 
această privinţă: Mihail Kogălniceanu, noua Constituţie din 1923 avea să se 
nască în circumstanţe similare prin neluarea în considerare a experienţei celui 
mai calificat doctrinar în drept constituţional al momentului: Constantin 
Stere1.  

Mai mult ca atât, în procesul de elaborare a constituţiei în mare parte fost 
păstrată structura din Constituţia precedentă: opt titluri, consacrate, în ordine, 
teritoriului român, drepturilor românilor, puterilor statului, finanţelor, puterii 
armate, dispoziţiilor generale, revizuirii şi normelor tranzitorii şi supli-
mentare. A fost păstrată succesiunea logică a secţiunilor, cât şi conţinutul 
majorităţii articolelor, vechile texte fiind păstrate în proporţie de 60%. Din 
totalul articolelor, 76 au fost menţinute în forma iniţială din 1866, iar restul 
au fost modificate sau reformulate2. Astfel, disputele între forţele politice au 
generat mai multe anteproiecte de constituţie: Ante-proiectul Cercului de 
studii al Partidului naţional-liberal din 1921; Ante-proiectul Partidului 
Naţional Român din Transilvania, elaborat de profesorul Universităţii din 
Cluj, Romul Boilă, în 1921; Ante-proiectul profesorului din Cernăuţi 
Constantin Berariu (1922) şi Ante-proiectul Partidului Ţărănesc, elaborat de 
Constantin Stere (1922). 

Ante-proiectul realizat de Constantin Stere a fost considerat, şi atunci şi 
în perspectiva timpului, ca fiind mai democrat şi mai bine realizat din punct 
de vedere tehnico-legislativ. Faptul este explicabil, deoarece pe parcursul 
anilor precedenţi C. Stere se afirmase ca un doctrinar al dreptului constitu-
ţional, atât prin publicaţii, cât şi în cadrul prelegerilor (de drept constituţional) 
susţinute la Facultatea de Drept a Universităţii din Iaşi. Savanţii constitu-
ţionalişti contemporani considerau că conceptul de drept constituţional s-a 

                                                            
1 Turliuc Balan, op. cit., p. 20. 
2 V. Puşcaş, V. Vesa (coord.), Dezvoltare şi modernizare în România interbelică,  

Ed. Politică, Bucureşti, 1988, p. 13. 
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încetăţenit în România prin predarea şi publicarea la Facultatea de Drept din 
Iaşi a cursului Drept constituţional al profesorului C. Stere (1910) şi la 
Facultatea de Drept din Bucureşti a cursului de Drept constituţional al 
profesorului Constantin Dissescu (1915)1.  

Lucrarea „Ante-proiect de Constituţie întocmit de secţia de studii a 
partidului ţărănesc cu o expunere de motive de C. Stere”2 este una dintre cele 
mai importante lucrări ştiinţifico-juridice şi practice a constituţionalistului 
Constantin Stere. Deşi titlul lucrării sugerează că proiectul de alternativă al 
constituţiei a fost întocmit de secţia de studii a Partidului ţărănesc, iar lui  
C. Stere îi aparţine Expunerea de motive care însoţeşte proiectul, de fapt 
textul propriu-zis al proiectului de constituţie a fost elaborat, după cum 
demonstrează unii autori, de asemenea de către Constantin Stere3. 

Ante-proiectul de constituţie este expresia ideilor lui C. Stere despre 
dreptate şi echitate socială. În Expunerea de motive C. Stere îşi exprimă 
convingerea că „nu există, nu poate exista vre-un text de Constituţie «ideală», 
potrivită pentru toate timpurile, fără deosebire”4. În schimb există, afirma  
C. Stere, nişte norme esenţiale ale unui regim constituţional şi democratic, 
asupra cărora nu este admisibilă nici un fel de tranzacţie, spre deosebire de 
alte norme care, oricât de importante ar fi, pot constitui, totuşi, obiectul unei 
înţelegeri sau al unui compromis. La prima categorie C. Stere atribuie 
normele cu privire la garanţiile drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti şi cele ce 
ţin de autonomia locală. C. Stere afirma: „Nu poate fi nici democraţie, nici 
constituţionalism, – nici chiar ordine de drept, – fără două condiţiuni 
primordiale: garanţia drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti, pe de o parte, şi 
dezvoltarea focarelor de viaţă cetăţenească în adâncimile corpului naţional a 
instituţiilor de autonomie locală, pe de alta5. C. Stere vedea în asigurarea 

                                                            
1 C. Călinoiu, V. Diculescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Bucureşti, 2005,  

p. 30 apud Gheorghe Avornic, Raisa Grecu, Opera juridică a lui Constantin Stere, p. 5. 
2 Ante-proiect de constituţie întocmit de secţia de studii a partidului ţărănesc cu o 

expunere de motive de C.STERE, Viaţa Românească, Bucureşti, 1922 (în continuare 
Ante-proiect de constituţie). 

3 Z. Ornea, Viaţa lui Constantin Stere, vol. II, Chişinău, 2005, p. 31-319; I. Guceac, 
Constantin Stere - ilustră figură şi mare doctrinar în materia dreptului constituţional, în 
Constantin Stere. 140 de ani de la naştere. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, 12 
octombrie 2005, Chişinău, 2005, p. 118, apud Raisa Grecu, Valentina Coptileţ, op. cit., p. 18. 

4 Ante-proiect de constituţie, p. 25, apud Gh. Avornic, R. Grecu, op. cit., p. 9. 
5 Ibidem. 
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efectivă a condiţiilor de libertate şi de intensă viaţă cetăţenească „nodul 
problemei constituţionale”. El declara: „Dacă viitoarea constituţie nu va 
aduce în această privinţă remedii eficace, dacă nu va pune la dispoziţia 
cetăţenilor mijloace reale de apărare a drepturilor şi libertăţilor individuale, 
dacă nu va crea centre de radiare a activităţii cetăţeneşti, – în sate, oraşe, 
judeţe şi provincii, – atunci oricare ar fi aparatul central adoptat, nu vom avea 
un regim constituţional real, nu vom avea un stat democratic, nu vom avea 
măcar o ordine de drept, în înţelesul adevărat al cuvântului1. 

Drept exemplu de stat în care s-a reuşit realizarea plenară în viaţă a 
normelor constituţionale principiale, ce ţin de esenţa însăşi a constitu-
ţionalismului democrat – garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti şi a 
principiului autonomiei locale, este adusă Marea Britanie. Fiind un fervent 
susţinător al ideii despre necesitatea asigurării unei realizări reale a 
drepturilor şi libertăţilor omului, C. Stere afirma: „Declaraţiunile şi garanţiile 
solemne din textele constituţionale singure, au relativ puţină valoare pentru 
realitatea regimului constituţional, dacă ele nu sunt sprijinite de «remedii», 
care să asigure înfăptuirea drepturilor proclamate de ele”2. 

Sub aceste „remedii” se au în vedere mijloacele practice de apărare a 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti sau simple reguli de procedură judiciară, 
mijloace practice de apărare legală, pe care legea le pune la dispoziţia oricărui 
cetăţean în cazul lezării lui în drepturi. Concluzia lui C. Stere cu privire la 
principiile fundamentale constituţionale, asupra cărora nu poate fi admis nici 
un fel de compromis, identifică şi direcţia primordială, în care urmează să fie 
concentrat efortul la etapa iniţială a edificării unui constituţionalism democrat 
veritabil: „Fără «supremaţia legii» şi fără autonomia locală, – adică fără 
asigurarea libertăţii individuale şi a libertăţii comunale, – oricât de perfec-
ţionat ar fi aparatul central de guvernare al acestor ţări, constituţionalismul va 
rămâne o simplă faţadă în dosul căreia se poate ascunde arbitrarul şi despo-
tismul cel mai neînfrânat. Şi, dimpotrivă, oricât de rudimentar ar fi aparatul 
ei central, o ţară, – având pe deplin asigurate drepturile şi libertăţile cetăţe-
neşti şi autonomia locală,– va avea, desigur, o bună şi cu adevărat demo-
cratică guvernare, fiindcă poporul care se poate rezema pe aceste chezăşii va 
şti să tragă din ele tăria necesară pentru a birui toate neajunsurile 
                                                            

1 Ibidem. 
2 Ante-proiect de constituţie, p. 31 apud Gh. Avornic, R. Grecu, op. cit., p. 9. 
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instituţiunilor centrale”1. La primele două condiţii esenţiale ale oricărui regim 
constituţional – asigurarea libertăţilor cetăţeneşti şi a autonomiei locale, 
vizionarul C. Stere alătură a treia condiţie, la care, spunea autorul, „nici un 
european, desigur, nu se va gândi”: asigurarea libertăţii alegerilor. Astfel, 
încă în deceniul al 2-lea al secolului XX, C. Stere vorbea despre necesitatea 
asigurării libertăţii alegerilor ca despre o garanţie a constituţionalismului 
democrat. Asigurarea alegerilor libere a devenit astăzi o preocupare constantă 
a comunităţii internaţionale, prin organizarea monitorizării alegerilor de orice 
nivel desfăşurate în statele tinerelor democraţii. 

Dintre cele patru proiecte de lege fundamentală amintite mai sus, cel al 
Partidului Ţărănesc, elaborat sub auspiciile lui C. Stere se distinge prin 
coerenţă şi rigoarea redactării. Expunerea de motive semnată de C. Stere 
constituie un adevărat curs de teorie a constituţiei în miniatură, atestând atât 
profundele cunoştinţe ale autorului, cât şi consecvenţa sa doctrinară.2 Partea 
I a Expunerii de motive este consacrată problemei suveranităţii naţionale şi a 
argumentării necesităţii de adoptare a viitoarei constituţii a României de către 
o Adunare Constituantă, aleasă prin sufragiu universal, pe baza reprezentării 
proporţionale şi supunere ulterioară unui plebiscit. Numai elaborarea şi 
adoptarea constituţiei într-un asemenea mod va da legii fundamentale acea 
putere morală, care rezidă în credinţa unanimă că ea „într-adevăr, întrupează 
voinţa liberă şi neprihănită a naţiunii”3. În legătură cu această problemă  
C. Stere abordează delicata problemă a angajamentelor internaţionale privind 
drepturile minorităţilor: el preia argumentaţia de sorginte liberală a marilor 
puteri susţinătoare ale tratatelor minorităţilor şi extinde fundamentul acestei 
argumentaţii la întreaga naţiune română, pentru a revendica în favoarea 
acesteia dreptul de a-şi exprima voinţa în mod expres, prin intermediul unei 
adunări constituante. El speculează inteligent împrejurarea că filosofia trata-
telor de pace, asumată de marile puteri, postula o ordine politică şi constitu-
ţională democratică, bazată pe libertatea individului şi pe egalitatea în drep-
turi a cetăţenilor. Tratatele nu cuprind, prin urmare, doar drepturi punctuale 
în favoarea minorităţilor, ci impun şi asumarea unui anumit mod de a 
organiza statele noi şi pe cele considerabil mărite teritorial. „Regatul Român, 
ca stat al întregului popor românesc, renăscut astfel prin afirmarea 
                                                            

1 Ibidem. 
2 Turliuc, Balan, op. cit., p. 21. 
3 Ante-proiect de constituţie, p. 20 apud R. Grecu, V. Coptileţ, op. cit., p. 19. 
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principiului de suveranitate naţională, este ţinut să-şi rezidească edificiul 
politic pe această temelie, în conformitate cu normele noii ordini de drept 
public şi cu obligaţiunile lui internaţionale (...). El s-a angajat şi formal 
printr-un tratat internaţional «de a da garanţii sigure de libertate şi de 
dreptate atât tuturor locuitorilor din vechiul regat al României, cât şi celor 
din teritoriile de curând transferate, fără deosebire de limbă şi religiune»”1. 
C. Stere se arăta ostil ideii de adunare constituantă bicamerală. „O consti-
tuantă bicamerală – susţine Stere –, care este o vădită contrazicere în termenii 
înşişi, ar constitui dar şi o flagrantă violare a principiului suveranităţii 
naţionale”2.  

În privinţa „principiilor diriguitoare”, C. Stere face o succintă incursiune 
în istoria şi teoria constituţiei, insistând asupra conceptului statului de drept, 
dezvoltat cu precădere în literatura juridică britanică şi germană, profesorul 
ieşean fiind familiarizat cu ambele şcoli de gândire. Prezentarea succintă a 
filosofiei supremaţiei legii, riguros pusă în practică în Marea Britanie, este 
pusă în contrast cu realitatea deprimantă din România, sub regimul 
Constituţiei din 1866, când în spatele faţadei parlamentar-democratice a 
acestei legi fundamentale opera nestingherit o practică a arbitrariului 
administrativ şi poliţienesc. „Din studiul instituţiilor engleze – constata  
C. Stere – reiese însă că aparatul central, parlamentarismul, constituie numai 
o suprastructură şi că întreg edificiul lor constituţional se reazemă pe doi 
stâlpi ai dreptului anglo-saxon cutumiar – common law: garanţia drepturilor 
şi a libertăţilor individuale şi autonomia locală”3.  

C. Stere era convins că raţiunea existenţei statului constă în asigurarea 
intereselor şi drepturilor tuturor membrilor societăţii. Garanţia drepturilor şi 
a libertăţilor cetăţeneşti constituie una din condiţiile primordiale a însăşi 
existenţei democraţiei, constituţionalismului şi chiar a ordinii de drept. 

În privinţa drepturilor şi libertăţilor individuale, dificultatea nu constă în 
proclamarea lor într-un document constituţional, ci în a le asigura respectul. 
Efectivitatea acestor drepturi constă mai ales în elaborarea mecanismelor 
procedurale şi în punerea lor în aplicare în practica judiciară şi admi-
nistrativă4. 

                                                            
1 Ante-proiect de constituţie, p. 15 -17 apud Turliuc, Balan, op. cit., p. 22. 
2 Ante-proiect de constituţie, p. 19 apud Turlic, Balan, op. cit., p. 22. 
3 Idem, op. cit., p. 23. 
4 Turliuc, Balan, op. cit., p. 24. 
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Dintre inovaţiile ce se propuneau spre a fi incluse în textul viitoarei 
constituţii referitor la drepturile şi libertăţile cetăţeneşti făceau parte:  

1. Proclamarea egalităţii în drepturi a bărbaţilor şi femeilor cu abrogarea 
tuturor îngrădirilor capacităţii civile a femeilor; 

2. Dreptul la libera circulaţie pe teritoriul ţării şi dreptul la emigrare;  
3. Garantarea drepturilor minorităţilor etnice şi confesionale;  
4. Introducerea unor dispoziţii cu scop de eliminare şi pedepsire a unor 

eventuale violenţe în cadrul cercetărilor judiciare şi poliţieneşti, cât şi cu scop 
de apărare a inculpatului pe parcursul instrucţiunii. 

5. Includerea în textul Constituţiei a principiilor statutului funcţionarilor 
publici şi răspunderea lor civilă şi penală pentru comiterea unor acte ilegale1. 

Consacrarea egalităţii în faţa legii era însoţită de dispoziţii exprese 
referitoare la egalitatea în materie de drepturi, indiferent de confesiune sau 
credinţă, sau la existenţa deosebirilor de clasă (art. 9)2.  

Formulat de un mare apărător al ţărănimii, Ante-proiectul propunea 
introducerea unui şir de norme constituţionale ce vizau situaţia social-econo-
mică, politică şi de drept a ţărănimii, precum: 

1. Proclamarea constituţională a votului universal egal, direct, obliga-
toriu şi secret pe baza reprezentării proporţionale, care urma să se soldeze cu 
modificări esenţiale în organizarea procesului electoral; 

2. A se recunoaşte că dreptul la proprietate are la baza sa utilitatea 
publică şi se afirma că dreptul la proprietate de orice natură este garantat de 
constituţie; 

3. Consacrarea dreptului la asociere al ţăranilor de rând cu cel al munci-
torilor, al intelectualilor, liberilor profesionişti etc. Prin această formulare se 
avea în vedere dreptul la formarea unor reprezentaţiuni legale, organizate în 
consilii ţărăneşti pe comune şi judeţe, cu înfiinţarea unui Consiliu ţărănesc 
general pe ţară în scopul „îngrijirii” de interesele sociale şi economice ale 
ţărănimii3.  

Un alt pilon al „supremaţiei legii” abordat în Ante-proiectul de consti-
tuţie este autonomia locală. C. Stere era convins că o organizare admi-
nistrativă „cinstită şi serioasă” nu poate face abstracţie de realităţi, ea trebuie 
să se sprijine pe organisme vii, nu pe nişte mecanisme arbitrar şi artificial 

                                                            
1 R. Grecu, V. Coptileţ, op. cit., p. 19. 
2 Turliuc, Balan, op. cit., p. 25. 
3 Ante-proiect de constituţie, p. 7 apud R. Grecu, V. Coptileţ, op. cit., p. 20. 
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combinate, fără viaţă proprie1. Autonomia locală are conţinut şi consistenţă 
prin conservarea vechilor comunităţi locale. Preluând elementele esenţiale 
ale filosofiei administrative engleze, C. Stere este preocupat de găsirea unei 
formule prin care să se dea formă juridică provinciilor istorice şi comu-
nităţilor locale. Astfel, în primul articol din Ante-proiectul său se consacra 
unitatea şi indivizibilitatea Regatului Român, cu toate provinciile sale 
istorice: Muntenia, Moldova, Transilvania, Basarabia, Bucovina şi 
Dobrogea. Articolul 2 alin. 1 stabilea că teritoriul provinciilor este împărţit în 
judeţe, judeţele în plăşi, plăşile în comune, care pot cuprinde eventual mai 
multe sate sau cătune. În capitolul IV al Titlului III (Despre puterile statului) 
sunt prevăzute în detaliu instituţiile de autonomie locală (art. 137)2. 

Spre deosebire de Constituţia în vigoare, proiectul lui C. Stere acorda o 
atenţie deosebită şi libertăţii învăţământului (art. 22), fiind prevăzută 
obligaţia statului şi a comunităţilor locale de a crea burse pentru copiii săraci, 
înfiinţarea de şcoli în limbile minorităţilor etnice3.  

În privinţa puterilor statului (Titlul II, art. 36-137) principalele inovaţii 
constau în instituirea unui parlament unicameral – „Adunarea Deputaţilor, 
liber aleşi de naţiune”, cu un mandat de patru ani şi organizarea scrutinului 
pe liste, „prezentate de diferitele partide sau grupuri de alegători”. Proiectul 
de constituţie mai conţinea dispoziţii referitoare la puterea judecătorească, 
mult mai ample decât ale vechii legi fundamentale, cuprinzând garanţii 
minuţioase ale inamovibilităţii judecătoreşti4.  

Însă ideile solid articulate exprimate în Ante-proiectul de constituţie şi 
în Expunerea de motive a lui C. Stere nu au fost puse în aplicare. Noua 
Constituţie a României din 1923 „nu preia mai nimic” din acest proiect5. În 
acelaşi timp, cercetătorii operei juridice a lui C. Stere au remarcat, în 
unanimitate, valoarea incontestabilă a acestei elaborări constituţionaliste a 
marelui înaintaş. „Ante-proiectul este o creaţie juridică remarcabilă, denotând 
vasta şi bine asimilata sa cultură juridică europeană, precum şi grija pentru 
detalii de tehnică legislativă”. 

                                                            
1 R. Grecu, V. Coptileţ, op. cit., p. 20.  
2 Turliuc, Balan, op. cit., p. 24. 
3 Idem, p. 25. 
4 Idem, p. 27. 
5 Idem, p. 28. 
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În concluzie, indiscutabil vom afirma că C. Stere poate fi considerat un 
clasic al ştiinţei juridice naţionale, unul din fondatorii dreptului constituţional 
şi este juristul basarabean ale cărui idei, inovatoare pentru acel moment, 
expuse în Anteproiectul Constituţiei din 1923, constituie o creaţie juridică 
remarcabilă; deşi nu s-au regăsit în prevederile Constituţiei din 1923, ideile 
şi abordările acestuia nu trebuie deloc neglijate. 
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„[Curtea de Casaţie] a îndrumat instanţele întru interpretarea şi aplicarea 
legilor introduse la 1864, ea a servit mult pentru adaptarea acelei legislaţii la noi, 
ea a îmbinat noile legiuiri cu cele anterioare, ea a format o stare de spirit nouă în 
lumea juridică, ea a contribuit puternic pentru întărirea Unirii şi a Statului. Afară 

de acestea ea a creiat o jurisprudenţă demnă de orice ţară civilizată, o 
jurisprudenţă bogată, (...) jurisprudenţă foarte interesantă şi în care a căutat să-i 

afirme tot mai mult caracter românesc.”1 
 
ROLUL CURŢII DE CASAŢIE ÎN UNIFICAREA 
JURISPRUDENŢEI ÎN MATERIE CIVILĂ DUPĂ 

MAREA UNIRE 
 

Mihaela-Claudia CERCEL 
Auditor de justiţie al Institutului Naţional al Magistraturii  

 
I. Curtea de Casaţie în devenirea statului unitar 
În prima parte, vom expune, pe scurt, istoricul şi semnificaţia înfiinţării 

Curţii de Casaţie, urmate de adoptarea Codului civil şi Codului de procedură 
civilă ale României moderne, iar în partea a doua vom examina dezvoltarea 
jurisprudenţială a atribuţiilor Curţii de Casaţie în litigiile de drept civil, în 
perioada 1864-1917. 

 
1. Înfiinţarea Curţii de Casaţie şi codificarea dreptului civil material 

şi procesual (1859-1865) 
În art. 38 al Convenţiei de la Paris din 19 august 1856 se menţiona nece-

sitatea instituirii unei Curţi de Casaţie, comune pentru ambele Principate2, cu 
sediul la Focşani, deziderat ce s-a concretizat după Unirea Principatelor 
Române, prin promulgarea Legii de înfiinţare a Înaltei Curţi de Casaţie la 12 
ianuarie 18613.  
                                                            

1 Andrei Rădulescu, Deschiderea anului judecătoresc 1939-1940 la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie / cuvântările rostite de Andrei Rădulescu, Tipografia "Cuvântul românesc", 
Bucureşti, 1939, p. 22, 23. 

2 Victor G. Cădere, Tratat de procedură civilă: după legile de unificare şi legile în vigoare 
în Vechiul Regat şi Transilvania, Ed. Cultura Naţională, Bucureşti, 1928, p. 113-123. 

3 Publicată în M. Of. al Ţării Româneşti nr. 18 din 24 ianuarie 1861 şi în M. Of. al 
Moldovei nr. 88 din 23 ianuarie 1861. 
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Aceasta a înlocuit Înalta Curte din Muntenia şi Divanul Domnesc din 
Moldova şi a început activitatea la Bucureşti la 28 martie 1862 cu scopul 
declarat „ca legea să fie respectată în litera şi spiritul ei”, dar „ţinându-se 
seama de datinele şi obiceiurile noastre”1. Curtea era organizată din trei secţii, 
dintre care Secţia a II-a civilă, compusă din 7 judecători. Când judeca în 
Secţiile Unite, completul era format din cel puţin 16 judecători. 

Instituirea unei instanţe supreme unice este expresia deplină a statului 
naţional unitar român, constituit ca urmare a unirii Principatelor Moldova şi 
Ţara Românească în 1859 şi a cărui desăvârşire s-a realizat prin unirea 
Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu România în 1918. Totodată, 
unicitatea instanţei supreme asigura îndeplinirea principalei sale misiuni, 
aceea de a contribui la unificarea interpretării prevederilor legale în practica 
instanţelor judecătoreşti2. 

Împlinirea rolului de autoritate unică în stabilirea unei practici judecăto-
reşti unitare a început odată cu punerea în aplicare a Codului civil3 şi a 
Codului de procedură civilă4, intrate în vigoare împreună, la 1 decembrie 
1865. Cele două coduri au redefinit izvoarele dreptului civil român, material 
şi procesual, reglementând viaţa de zi cu zi a românilor prin prisma unor 
principii moderne, ca de pildă: principiul egalităţii în faţa legii civile; prin-
cipiul îmbinării intereselor personale cu interesele generale; principiul 
garantării şi ocrotirii drepturilor subiective civile; principiul libertăţii de 
voinţă; principiul proprietăţii.  

                                                            
1 Referitor la lucrările parlamentare care au precedat adoptarea Legii de înfiinţare a Înaltei 

Curţi de Casaţie, a se vedea George Meitani, Despre Înalta Curte de Revizie şi Înaltul Divan, 
Tipografia Curţii Regale, F. Göbl FII, Bucuresci, 1905, p. 24, 25. 

2 Ion Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol. I, Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010, p. 543. 
3 Codul civil a fost decretat la 26 noiembrie 1864, promulgat prin Decretul-Lege nr. 1.655 

din 4 decembrie 1864 şi publicat în M. Of. al României nr. 271 din 4 decembrie 1864. 
4 Codul de procedură civilă a fost decretat la 9 septembrie 1865 şi promulgat prin 

Decretul din 11 septembrie 1865. Codul a fost radical modificat prin Decretul nr. 1228 din 15 
mai 1900 (publicat M. Of. nr. 281 din 15 martie 1900), precum şi prin trei legi de accelerare a 
judecăţii: Legea nr. 76 din 19 mai 1925 privitoare la unificarea unor dispoziţiuni de procedură 
civilă şi comercială, pentru înlesnirea şi accelerarea judecăţilor, înaintea tribunalelor şi Curţilor 
de apel, precum şi pentru unificarea competenţei judecătoriilor, abrogată şi înlocuită prin Legea 
nr. 97 din 1 iulie 1929, abrogată şi înlocuită prin Legea nr. 394 din 23 iunie 1943 pentru 
accelerarea judecăţilor în materie civilă şi comercială (publicată M. Of. nr. 143 din 28 iunie 
1943). 
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2. Dezvoltarea atribuţiilor Curţii de Casaţie în litigiile de drept civil 
(1864-1917) 

În aproximativ o jumătate de veac de funcţionare, Curtea de Casaţie şi-a 
îndeplinit atribuţia de a fi singura instanţă de casare în materie civilă, astfel 
cum fusese stabilită prin Legea sa de înfiinţare, legile ulterioare neaducând 
modificări esenţiale cu privire la acest aspect1. 

În schimb, pe cale pretoriană, Curtea de Casaţie avea să recunoască 
puterii judecătoreşti competenţa de a verifica conformitatea legilor votate de 
puterea legislativă cu Constituţia în vigoare. Astfel, anterior realizării Marii 
Uniri, prin decizia pronunţată la 6 iulie 1912 în procesul Societăţii tramva-
ielor din Bucureşti, Curtea de Casaţie a confirmat hotărârea Tribunalului 
Ilfov, Secţia II, din 2 februarie 1912, consolidând, astfel, o jurisprudenţă 
potrivit căreia instanţele de drept comun, indiferent de grad, au dreptul să 
cerceteze constituţionalitatea legilor2.  

Curtea şi-a fundamentat decizia pe următoarele considerente: principiul 
separaţiei puterilor presupune control reciproc; puterea judecătorească are 
rolul de a aplica legile, inclusiv pe cele constituţionale, iar în caz de 
contrarietate între legea fundamentală şi legile stricto sensu, va hotărî care 
lege se aplică cu prioritate; nu există o interdicţie expresă a judecătorilor de 
a examina constituţionalitatea legilor, art. 108 Cod penal fiind incident în 
situaţia unei ingerinţe a puterii judecătoreşti în sfera de competenţă a celei 
legislative („magistratul ar opri sau suspenda executarea unei legi”) şi nu 
într-un caz de contradicţie între legi; Legea de organizare judecătorească 
impune judecătorilor să respecte Constituţia şi legile; în plus, Constituţia din 

                                                            
1 Prin Legea din 19 august 1864, promulgată prin Decretul nr. 1.032 şi publicată în 

Monitorul Oficial al Principatelor Unite Române nr. 184 din 19 august 1864, se stabilea că 
Secţia civilă a Curţii de Casaţie judeca cererile de recurs în casaţie în materie civilă, iar Secţiile 
Unite judecau conflictele de competenţă, în complet de cel puţin 12 judecători, plus 
preşedintele. 

 Legea din 12 martie 1870 a schimbat denumirea secţiilor, Secţia civilă devenind Secţia 
întâi. De asemenea, a fost modificată şi competenţa secţiilor, litigiile în materie de expropriere 
şi comercială trecând în competenţa Secţiei a II-a, a cărei specializare consta în recursurile din 
materie penală. 

2 A se vedea comentariul Deciziilor pronunţate de Tribunalul Ilfov, respectiv de Înalta 
Curte de Casaţie în procesul tramvaielor din 1912, prin care cele două instanţe s-au declarat 
competente să examineze constituţionalitatea unei legi şi, procedând la judecarea în fond a 
litigiului, au înlăturat de la aplicare legea ca fiind neconstituţională, în Gheorghe Alexianu, 
Curs de drept constituţional, vol. I, Editura Casei Şcoalelor, Bucureşti, 1930, p. 309-318. 
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1866 nu a preluat art. 107 din Constituţia belgiană, care excludea implicit 
controlul constituţionalităţii legilor1. 

În mod similar, doctrina românească contemporană a susţinut, într-o 
mare măsură, teza competenţei exclusive a instanţelor judecătoreşti în 
materie de control de constituţionalitate a legilor, dedusă de către Curtea de 
Casaţie pe cale jurisprudenţială, în acest sens profesorul Constantin Dissescu 
exprimându-şi convingerea că în competenţa instanţelor intră contenciosul 
constituţional, întrucât „Constituţia fiind baza fundamentală a organizării 
sociale, tot ce-i în contradicţie cu dispoziţiile ei e nul. Nu ni se poate obiecta 
că se violează principiul separaţiei puterilor: tribunalele judecă pe cale 
specială, ele nu anulează legea pe cale generală”2. 

 
II. Curtea de Casaţie în zorii României întregite 
 
1. Cadrul normativ aplicabil  
Într-o primă parte, vom prezenta izvoarele de drept civil şi procesual 

civil aplicabile în mod particular în regiunile care s-au unit cu România la 
1918, respectiv în Basarabia, Bucovina şi Transilvania (incluzând şi Banatul, 
Crişana, Sătmarul şi Maramureşul), iar în continuare vom analiza soluţia 
adoptată de către puterea politică a vremii, de a menţine în vigoare patru 
sisteme juridice variate, nerevizuite până la adoptarea Constituţiei din 1923. 

 
1.1.  Izvoarele de drept civil şi procesual civil din teritoriile unite 
Românii din provinciile româneşti istorice au consimţit la actul 

fundamental al Marii Uniri de la 19183, însă viaţa acestora cotidiană era 
reglementată de o serie de legiuiri, care se deosebeau ca spirit şi principii de 
cele ale Vechiului Regat. 

Astfel, în Basarabia, pe lângă obiceiul pământului, se mai aplicau legiui-
rile locale, lucrări scrise în româneşte, de inspiraţie bizantină şi romană, şi 
anume Manualul lui Donici, Manualul lui Armenopol şi Sobornicescul hrisov 

                                                            
1 Idem, p. 311-314. 
2 Constantin G. Dissescu, Dreptul constituţional: istoria dreptului public, dreptul public 

comparat, teoria generală a statului, dreptul constituţional al României, ed. a 3-a, revăzută şi 
completată, Ed. Librăriei Socec, Bucureşti, 1915, p. 661. 

3 La 29 decembrie 1919, Parlamentul României a votat Legile pentru ratificarea unirii 
Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu România, promulgate la 31 decembrie 1919 şi 
publicate în M. Of. din 1 ianuarie 1920. 
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din 1785, iar Codul civil rusesc era obligatoriu numai în judeţul Cetatea Albă, 
în completarea legilor locale1.  

Articolul IV din Codul civil rus prevedea că „în hotarele Guberniei 
Basarabiei Codul Civil este în vigoare în toată întinderea lui, în ţinutul 
Achermanului şi în partea Basarabiei întoarsă prin tratatul din 1878 din 
Berlin. În celelalte localităţi ale aceleiaşi Gubernii la judecarea afacerilor 
civile se aplică legiuirile locale ale ţării, iar la caz de insuficienţă (neîn-
destulare) a acestora şi legile generale ale Imperiului”2. 

În acest timp, în cele trei judeţe din sudul Basarabiei, anexate Princi-
patelor Unite în baza Tratatului de la Paris din 1856, şi ulterior ocupării lor 
de către administraţia rusă ca urmare a Congresului de la Berlin din 1878, a 
fost introdus şi a rămas, în mare parte, în vigoare dreptul civil român3. 

În Transilvania, în afara unor legi maghiare referitoare la căsătorie, 
divorţ, tutelă, consiliul judiciar, interdicţie judecătorească, aplicabile între-
gului teritoriu începând cu anul 1867, când Ungaria a obţinut un drept propriu 
de legiferare, Codul civil austriac din 1811 era în vigoare în centrul şi estul 
regiunii încă din 18534. În celelalte regiuni de peste Carpaţi (Maramureş, 
Crişana şi Banat) era obligatoriu dreptul cutumiar maghiar, cu instituţii 
anacronice, precum fideicomisele feudale, ce permiteau inegalităţile între 
clasele sociale5. Dreptul consuetudinar maghiar se înfăţişa, în cea mai mare 
parte, sub formă de obiceiuri, cuprinse mai ales în jurisprudenţa Curiei 
Regale de la Pesta, cu excepţia unor lucrări codificate, precum „Opus 
tripartitum” a lui Werböczy ori „Normele provizorii” din 18616. 

În altă ordine de idei, dreptul aplicabil în Transilvania nu era structurat 
într-o legislaţie civilă codificată, generalizată pe întreg teritoriul ţării, ca în 
Vechiul Regat, Codul civil austriac având o aplicabilitate restrânsă teritorial. 
                                                            

1 Andrei Rădulescu, Izvoarele Dreptului Civil şi Comercial Român. Tendinţe Româneşti 
spre Dreptul Italian, Tipografia “Curierul Judiciar” S.A., Bucureşti, 1932, p. 12. 

2 Codul civil rus, tradus de N. Nădejde, revizuit şi colaţionat de V. Erbiceanu, editat de 
Ministerul Justiţiei apud Andrei Rădulescu, Dreptul românesc în Basarabia, Imprimeria 
Naţională, Bucureşti, 1943, p. 21. 

3 A. Rădulescu, op. cit., p. 27. 
4 Cu privire la izvoarele de drept civil existente în Transilvania la momentul Marii Uniri, 

a se vedea Cosmin Dariescu, Istoria statului şi dreptului românesc până la Marea unire,  
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 243-246. 

5 A. Rădulescu, op. cit., 1932, p. 23. 
6 Andrei Rădulescu, Şaizeci de ani de Cod Civil, Cultura Naţională, Bucureşti, 1926,  

p. 42, 43. 
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Se acorda, în continuare, o preponderenţă considerabilă obiceiurilor, dar 
dreptul ungar conţinea şi o serie de dispoziţii feudale în materie succesorală, 
ce nu se mai regăseau în Codul civil român, ce proclama ideea de egalitate a 
cetăţenilor în faţa legii. 

În Bucovina, de asemenea, era aplicabil Codul civil austriac încă de la 
intrarea sa în vigoare în anul 1812, revizuit substanţial prin novelele din 
1914-1916, în domenii precum persoane, raporturi de familie, coproprietate, 
pentru a răspunde nevoilor sociale apărute în contextul primului război 
mondial1.  

În ceea ce priveşte procedura civilă de judecată, în cauzele care priveau 
Basarabia, Transilvania şi Bucovina, Curtea de Casaţie, ca instanţă supremă, 
a trebuit să judece recursurile în materie civilă după legea procesual civilă 
aplicabilă în fiecare provincie, până la realizarea unificării legislaţiei 
procesual civile2. Astfel, în Ardeal îşi producea efectele Legea de procedură 
I din 19113, ce cuprindea o serie de instituţii şi principii moderne (oralitatea), 
în Bucovina era în vigoare Codul austriac de procedură civilă din 14 iulie 
1895, iar în Basarabia se aplica Codul rus de procedură civilă din 18644. 

 
1.2.  Coexistenţa a patru sisteme juridice variate 
Întregirea naţională din 1918 s-a făcut în jurul Vechiului Regat, românii 

din provinciile unite acceptând Constituţia României de la 1866 ca unica lege 
fundamentală aplicabilă pe întreg teritoriul ţării. Prin urmare, integrarea 
Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei „în organizarea de stat a vechiului 
Regat, deci sub Constituţia acestuia”5 a fost un proces firesc, în condiţiile în 
care aceste ţinuturi se dezvoltaseră în cadrul unor norme de drept substanţial 
şi proceduri judiciare diferite, impuse de către dominaţia străină. 

Cu toate acestea, Curtea de Casaţie, în calitate de instanţă supremă în 
materie de recurs în casare şi control al constituţionalităţii legilor, s-a 

                                                            
1 A. Rădulescu, op. cit., 1926, p. 44, 45. 
2 Eugen Herovanu, Principiile procedurei judiciare. Explicaţiunea teoretică a legilor de 

organizare judiciară, competinţă şi procedură civilă, vol. II, Institutul de Arte Grafice ”Lupta” 
N. Stroilă, Bucureşti, 1932, p. 55. 

3 Intrată în vigoare prin Legea LIV din 1912 şi pusă în aplicare la data de 15 ianuarie 
1915, conform Legii XXXIV din 1914. 

4 Victor G. Cădere, Tratat de procedură civilă după legile de unificare şi legile provinciale 
în vigoare, ed. a II-a, Tipografiile Române Unite S.A., Bucureşti, 1935, p. 40, 41. 

5 Mircea Djuvara, Noile ţinuturi, constituţiunea şi constituanta, Imprimeriile 
Independenţa, Bucureşti, 1921, p. 4.  
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confruntat cu amplificarea şi complexitatea problemelor de drept pe care 
trebuia să le soluţioneze, în condiţiile unei diversităţi de norme juridice, gene-
rate de patru sisteme de drept civil şi procesual civil, dar şi a unui pronunţat 
anacronism al legislaţiilor din provinciile istorice1.  

Ca o consecinţă a reconfigurării teritoriului ţării prin includerea provin-
ciilor istorice, unificarea legislaţiei civile, de drept substanţial şi procesual a 
constituit un imperativ recunoscut deopotrivă în mediul politic şi în cel juridic 
de după 1918. În virtutea principiului separaţiei puterilor în stat, rolul prin-
cipal i-a revenit puterii legiuitoare. S-au adus argumente solide, în căutarea 
unei soluţii legislative adecvate, atât pentru extinderea legislaţiei civile şi 
procesual civile, concomitent cu realizarea unor revizuiri parţiale, cât şi 
pentru întocmirea unor coduri noi ale tuturor românilor2. 

Este de remarcat că, iniţial, până la adoptarea Constituţiei din 1923, s-a 
optat pentru un sistem mixt, în care s-a aplicat Codul civil român şi Codul de 
procedură civilă în Vechiul Regat, în timp ce legislaţiile autohtone şi străine 
au supravieţuit pe durate diferite în provinciile româneşti unite, pentru a nu 
perturba securitatea circuitului juridic civil.  

 
2. Mecanisme de unificare a practicii judecătoreşti în litigiile civile 
Până la intrarea în vigoare a Constituţiei din 1923, Curtea de Casaţie era 

instanţa supremă care cenzura hotărârile tribunalelor şi curţilor de apel, atât 
în ceea ce priveşte problemele de drept deduse judecăţii sale pe calea recursu-
lui în casare, cât şi referitor la compatibilitatea dintre legi şi Constituţia din 
1866, invocată pe calea recursului special al controlului de constituţionalitate. 

                                                            
1 Andrei Rădulescu, Din trecutul de 80 de ani al Curţii de Casaţie, Imprimeria Naţională, 

Bucureşti, 1943, p. 51. O descriere concludentă a fost făcută de către profesorul de drept Andrei 
Rădulescu, preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în perioada 1938 – 1940, care a 
prezentat împrejurările dificile în care se desfăşura activitatea de judecată a Curţii de Casaţie 
până la unificarea legislaţiei civile şi procesual civile: „după 1918, activitatea Casaţiei a devenit 
şi mai grea; ea a fost chemată să aplice patru feluri de legislaţie. Nu ştiu dacă undeva s`a mai 
găsit vreo instanţă care să aplice legi aşa de numeroase şi deosebite. Gândiţi-vă la ceea ce era 
şi încă mai este în Ardeal, la ce era în Bucovina până la 15 Octomvrie 1938, la ce era în 
Cadrilater, la ce era în Basarabia până la 1928; gândiţi-vă că chiar acolo unde am unificat este 
trecutul, care nu poate fi şters şi cere aplicare. Şi în aceste teritorii nu erau totdeauna legi 
moderne, ci multe foarte vechi. Trebuie să începi cu Dreptul lui Justinian, dacă nu şi mai vechi, 
să treci prin Dreptul bizantin, Dreptul vechi românesc din cele două Principate, apoi cel rusesc, 
bulgar, turcesc, austriac, maghiar.” 

2 V.G. Cădere, op. cit., 1935, p. 44. 
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Astfel, recursul în casare şi controlul de constituţionalitate reprezentau 
mecanisme de unificare a practicii judecătoreşti în litigiile civile în condiţiile 
în care instanţele de drept comun erau competente să examineze constitu-
ţionalitatea unui text legal.  

În prima parte vom analiza calea extraordinară a recursului în casare 
împotriva hotărârilor pronunţate de instanţele din provinciile unite, urmând 
ca în partea a doua să prezentăm controlul de constituţionalitate exercitat de 
Curtea de Casaţie cu privire la legile din cele patru sisteme juridice aplicabile 
după 1918.  

  
2.1. Recursul în casare  
Până la instituirea unui sistem unitar de drept civil în România reîntre-

gită, divergenţele profunde dintre tradiţiile juridice din provinciile unite cu 
Vechiul Regat, persistând în absenţa unui mecanism judiciar care să asigure 
coerenţa practicii instanţelor judecătoreşti, ar fi putut da naştere unei incerti-
tudini permanente şi diminua sentimentul de apartenenţă naţională, care 
reprezenta una dintre componentele fundamentale ale statului naţional 
român. Recursul în casare, exercitat în faţa Curţii de Casaţie, a îndeplinit un 
astfel de rol într-o perioadă de început, caracterizată printr-o puternică 
fragmentare a legislaţiei civile şi procesual civile.  

Impactul pe care l-a avut Marea Unire asupra activităţii Curţii de Casaţie 
a fost considerabil, îndeosebi din perspectiva creşterii numărului de recursuri, 
a lipsei unificării legislaţiei civile şi procesual civile şi, în consecinţă, a 
multiplicării eforturilor instituţionale de adaptare la această situaţie, de 
neacceptat într-un stat unitar. Până la adoptarea Constituţiei din 1923 şi 
reformarea legii privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Casaţie, pentru 
a face faţă acestor noi şi complicate împrejurări, în cadrul instanţei supreme 
s-au înfiinţat completuri speciale pentru cauzele provenind din provinciile 
alipite sau pentru anumite materii, din aceste completuri făcând parte noi 
membri, cunoscători ai sistemelor juridice respective1.  

                                                            
1 A. Rădulescu, op. cit., 1939, p. 23. Profesorul şi juristul Andrei Rădulescu a oferit o 

descriere edificatoare a situaţiei cu care s-a confruntat Curtea de Casaţie după 1918, ca urmare 
a lărgirii teritoriului statului român: „după realizarea visului tuturor Românilor şi întregirea 
neamului, Curtea de Casaţie s`a găsit în faţa unei situaţiuni noi. (...) Aceste greutăţi erau 
provocate şi din cauza mărirei teritoriului Statului, care aducea un număr foarte mare de 
recursuri şi din cauza varietăţii de legislaţii aflate în vigoare şi a lipsei de unificare, care a 
întârziat aşa de mult. (...) S`a izbutit să se păstreze unitatea acestei instanţe pentru întreg Statul 
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În Basarabia, dat fiind sincretismul de norme civile aplicabile1, Curtea 
de Casaţie a fost chemată să rezolve trei categorii de probleme juridice, care 
au suscitat ample dezbateri2. Astfel, în problema dacă Manualul lui Donici şi 
cel al lui Armenopol reprezentau legi lato sensu, soluţia Curţii a fost că, fără 
a putea fi calificate ca atare, acestea au avut forţă juridică obligatorie, fiind 
expresia esenţială a dreptului roman şi a celui bizantin. În cea de-a doua 
chestiune, referitoare la interpretarea sintagmei „insuficienţă a legilor locale” 
din Codul civil rus, Curtea de Casaţie, după ce a înclinat iniţial în favoarea 
jurisprudenţei ruseşti dinainte de 1918, a hotărât că normele civile ruseşti 
puteau fi aplicate în completarea legilor locale exclusiv în ipoteza în care 
pricina nu s-ar fi putut soluţiona pe baza izvoarelor de drept roman şi bizantin. 
A treia problemă a vizat normele civile aplicabile în cele trei judeţe din sudul 
Basarabiei după 1918, iar jurisprudenţa Curţii, după o anumită perioadă de 
ezitare, s-a definitivat în sensul rămânerii în vigoare a Codului civil român, 
soluţie consacrată legislativ în mod expres în art. 322 din Legea nr. 144 din 
1925.  

Pentru a sublinia preocuparea în direcţia asigurării deplinei cunoaşteri şi 
justei interpretări a normelor de drept rusesc, aflate în vigoare în Basarabia, 
trebuie menţionat că Înalta Curte de Casaţie a beneficiat de sprijinul unui 
jurisconsult, specialist în traducerea textelor de limbă rusă şi cunoscător al 
dreptului rusesc, Ion Nădejde, care a rămas în această funcţie până la moartea 
sa, în 19283. 

În ceea ce priveşte teritoriile liberate din fostul Imperiu Austro-Ungar, 
au fost alcătuite completuri specializate în cadrul Curţii de Casaţie, compuse 

                                                            
român şi să se încadreze recursurile din ţinuturile desrobite în vechea organizaţie a Înaltei Curţi, 
creindu-se noi locuri de membri şi înfiinţându-se complete speciale în fiecare secţie pentru 
cauzele venite din acele teritorii sau pentru anumite materii.” 

1 Eugen Herovanu, Pagini de practică judiciară şi extrajudiciară, Ed. Librăriei Juridice, 
Bucureşti, 1944, p. 17-38. În procesul Boris-Eugen Glavce cu locuitorii Târgului Ungheni şi 
cu Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, 1921-1938, Curtea de Casaţie a fost învestită cu 
soluţionarea mai multor motive de recurs, printre care şi cel referitor la legea în baza căreia a 
fost expropriat Târgul Ungheni: art. 10 din Legea agrară din Basarabia sau art. 7 alin. D din 
Legea agrară a Vechiului Regat. Curtea a respins recursul Ministerului Agriculturii şi 
Domeniilor şi a confirmat decizia Curţii de Chişinău şi sentinţa Tribunalului Bălţi, hotărând că 
textul legal aplicabil este art. 10 din Legea agrară din Basarabia, în vigoare la momentul 
exproprierii. 

2 A. Rădulescu, Dreptul românesc în Basarabia, 1943, p. 33. 
3 Idem, p. 32. 
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în majoritate din jurişti din aceste provincii, care au judecat până la intrarea 
în vigoare a Legii nr. 144/1925, potrivit dreptului procesual şi substanţial 
specific acestor sisteme juridice1.  

Pe de altă parte, amplificarea exponenţială a numărului de recursuri pe 
rolul Curţii de Casaţie a dus la formarea de completuri specializate pe materii 
precum chirii, pensii, naţionalitate, proprietatea din Dobrogea2, care nu mai 
ţineau cont de criteriul apartenenţei teritoriale. 

 
2.2. Controlul constituţionalităţii legilor  
În anii care au precedat Marea Unire, Curtea de Casaţie avea să răspundă 

la două probleme esenţiale ridicate în cauzele de drept civil deduse judecăţii 
acesteia: pe de o parte, cu privire la dreptul instanţelor de drept comun de a 
se pronunţa asupra tuturor aspectelor unui litigiu, inclusiv asupra incidentului 
constând în neconstituţionalitatea unui text legal, principiu instituit în 
jurisprudenţa sa începând cu 1912, iar pe de altă parte, cu privire la posibi-
litatea juridică de a verifica, prin raportare la Constituţia Vechiului Regat din 
1866, constituţionalitatea unor norme juridice, de drept scris sau cutumiar, 
adoptate sub imperiul unor legi fundamentale diferite. 

În ceea ce priveşte prima problemă, jurisprudenţa Curţii de Casaţie a 
reafirmat dreptul instanţelor de fond de a cenzura constituţionalitatea legilor, 
gradul maxim al acestui tip de control fiind reprezentat de contenciosul 
constituţional realizat de către Secţiile Unite ale Curţii de Casaţie. De 
exemplu, în decizia din 2 iunie 1921 s-a pus problema constituţionalităţii 
Legii nr. 1420/1920, care reglementa raporturile dintre proprietari şi chiriaşi3, 
iar în decizia din 7 septembrie 1922 Secţiile Unite au analizat constituţio-
nalitatea art. 36 din Legea agrară din 1921, pentru reforma agrară din Oltenia, 
Muntenia, Moldova şi Dobrogea (din Vechiul Regat)4. 

Succesiv, practica judecătorească a tribunalelor din provinciile româ-
neşti Basarabia şi Bucovina a admis controlul de constituţionalitate a legilor. 
Ilustrativă în acest sens este Decizia Tribunalului Chişinău din 9 iunie 19225.  

                                                            
1 A. Rădulescu, Din trecutul de 80 de ani al Curţii de Casaţie, 1943, p. 16. 
2 Idem, p. 17. 
3 Curtea de Casaţie, Secţiile Unite, Decizia din 2 iunie 1921, în „Pandectele Române” III, 

1922, p. 74. 
4 Curtea de Casaţie, Secţiile Unite, Decizia din 7 septembrie 1922, în „Pandectele 

Române” I, 1923, p. 1. 
5 Tribunalul Chişinău, Secţia I, Decizia nr. 267 din 9 iunie 1922, în „Pandectele Române” 

I, 1923. 
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Prin urmare, după o jurisprudenţă constantă de aproximativ 10 ani, 
controlul constituţionalităţii legilor Parlamentului de către instanţele de drept 
comun era acceptat în viaţa juridică românească şi, totodată, apreciat de 
doctrina franceză de specialitate ca fiind implicit reglementat de dispoziţiile 
constituţionale care consfinţeau principiul separaţiei puterilor în stat1.  

Cu privire la cea de a doua problemă, în această perioadă de început, de 
până la adoptarea Constituţiei din 1923, factorul de coeziune juridică l-a 
reprezentat Constituţia din 1866, care era dominată de o viziune mult mai 
liberală decât constituţiile sub care trăiseră românii aflaţi sub stăpânire 
străină.  

 
III. Curtea de Casaţie în procesul de extindere a legislaţiei civile 
 
1. Revizuirea cadrului normativ aplicabil 
În prima parte, vom prezenta importanţa şi modificările aduse de 

Constituţia Unificării din 1923 cu privire la atribuţiile Curţii de Casaţie în 
materie civilă. În partea a doua, vom cerceta legile de referinţă în ceea ce 
priveşte reorganizarea activităţii Curţii de Casaţie în noul cadru constitu-
ţional. În cea de a treia parte, vom analiza extinderea succesivă a unor 
dispoziţii speciale de drept civil şi procesual civil, care s-a realizat în mod 
diferenţiat în provinciile unite. 

 
1.1. Constituţia Unificării din 1923 
Reforma constituţională, cerută în Declaraţia Sfatului Ţării de la 

Chişinău şi în Rezoluţia de Unire a Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia2, 
s-a realizat prin adoptarea Constituţiei din 28 martie 19233. Actele de voinţă 
ale românilor din Basarabia, Bucovina şi Transilvania, de unire cu România, 
au creat, prin conţinutul lor fundamentat pe dreptul de autodeterminare şi 
principiul de suveranitate naţională, temeiurile juridice ale schimbării ordinii 
constituţionale, în acord cu noua realitate istorică de după primul război 
mondial. 

                                                            
1 Leon Duguit, Traité de Droit constitutionnel, 2ème édition, Paris, 1923, vol. III, p. 673, 

674. 
2 Nistor Prisca, Drept constituţional, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977,  

p. 68, 69. 
3 Publicată în M. Of. nr. 282 din 29 martie 1923. 
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Elaborarea unei legi fundamentale, valabile pe întreg teritoriul românesc, 
guvernat până în 1923 de legi constituţionale diferite precum Constituţia 
României din 1866, Constituţia din 1917 din Imperiul Austro-Ungar, Legile 
adoptate de Duma rusă după revoluţia din 1905‑19071, a reprezentat un mo-
ment de o importanţă capitală, care a pus bazele constituţionale ale procesului 
de peste două decenii şi jumătate de unificare legislativă în materie civilă2. 

În art. 102 din Constituţia României din 1923 s-a reafirmat existenţa unei 
Curţi de Casaţie unice în vârful ierarhiei organizării judecătoreşti, fiind 
stipulat expres că „pentru întregul Stat român este o singură Curte de casaţie 
şi justiţie”. 

Ca o garanţie pentru justiţiabili, în art. 103 parag. 3 din Constituţia 
României din 1923 s-a prevăzut că „dreptul de recurs în casare este de ordin 
constituţional”. Potrivit doctrinei vremii, semnificaţia acestei dispoziţii 
constituţionale consta, pe de o parte, în obligativitatea instituirii căii de atac 
a recursului împotriva tuturor hotărârilor definitive ale oricăror instanţe, iar 
pe de altă parte, în gruparea tuturor recursurilor în competenţa exclusivă a 
Curţii de Casaţie, principii înscrise şi în Convenţia de la Paris din 18583. 
Totodată, s-a urmărit ca dreptul de recurs al justiţiabilului să nu poată fi 
suprimat sau modificat printr-o lege ordinară4. 

Articolul 103 parag. 3 din Constituţia României din 1923 a consacrat 
expres competenţa Secţiilor Unite ale Curţii de Casaţie în privinţa controlului 
constituţionalităţii legilor: „numai Curtea de casaţie în secţiuni-unite are 
dreptul de a judeca constituţionalitatea legilor şi a declara inaplicabile pe 
acelea cari sunt contrarii Constituţiunii. Judecata asupra neconstituţionalităţii 
legilor se mărgineşte numai la cazul judecat”.  

Modificarea majoră adusă de Constituţia din 1923 consta în faptul că 
această atribuţie de control constituţional era rezervată exclusiv Secţiilor 

                                                            
1 Angela Banciu, Istoria constituţională a României. Deziderate naţionale şi realităţi 

sociale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001, p. 152-181. 
2 Paul Negulescu, George Alexianu, Tratat de drept public, Tomul I, Casa Şcoalelor, 

Bucureşti, 1942, p. 226: „o necesitate mult mai mare se ridică în faţa guvernanţilor noştri: 
unificarea legislativă. Era absolut necesar să se procedeze imediat la începerea alcătuirii nouilor 
legi de unificare, care să închege într`un tot organic noua fiinţă a Statului”. 

3 Andrei Rădulescu, Cercetări privitoare la înfiinţarea Curţii de Casaţie în România, 
Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1933, p. 15. 

4 Andrei Rădulescu, Organizarea Statului în timpul domniei lui Cuza-Vodă, “Cartea 
Românească”, Bucureşti, 1932, p. 5. 
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Unite ale Curţii de Casaţie. Deciziile pronunţate de Secţiile Unite produceau 
efecte juridice doar în cauza dedusă judecăţii, întrucât Curtea de Casaţie „nu 
poate dispune cu putere generală”, pentru a nu încălca prerogativele ce 
constituiau apanajul puterii legiuitoare1. 

 
1.2. Legi de referinţă pentru reorganizarea activităţii Curţii de Casaţie 
Pentru a corespunde necesităţilor sistemului judiciar din România 

întregită, precum şi noilor reglementări introduse prin Constituţia din 1923, 
a fost adoptată Legea nr. 144 din 19 decembrie 1925 pentru Curtea de Casaţie 
şi Justiţie, ce a fost pusă în aplicare la 1 ianuarie 19262.  

Articolul 2 alin. (1) din Legea nr. 144/1925 prevedea că, în afara excep-
ţiilor prevăzute de lege, „deciziunile Curţilor de apel, (...) precum şi sentinţele 
tribunalelor ordinare date ca instanţe de apel, sentinţele jurisdicţiilor speciale, 
(...) în cazurile şi modul stabilit de lege, vor fi pronunţate cu recurs la înalta 
Curte de casaţie.” 

Deşi Curtea de Casaţie era instanţă de recurs unică pentru întreg teritoriul 
ţării, prin excepţie, anumite categorii de recursuri au fost date în competenţa 
altor instanţe; de exemplu, tribunalele judecau recursul împotriva hotărârilor 
pronunţate în litigiile de valoare redusă, iar curţile de apel judecau recursurile 
în temeiul unor legi speciale, al Codului de procedură civilă din Transilvania, 
sau recursul special, introdus în cazul hotărârilor contrarii ale unor instanţe 
ierarhic inferioare3.  

Articolul 79 din Legea nr. 144/1925 a stabilit regula dublului grad de 
jurisdicţie în materie civilă, ceea ce însemna faptul că, în recurs, Curtea de 
Casaţie nu evoca fondul. Prin această dispoziţie s-a abrogat prevederea din 
Codul de procedură civilă din Transilvania, care transformase Curtea de 
Casaţie în al treilea grad de jurisdicţie4. 

Având în vedere inconvenientele apărute în contextul lărgirii compe-
tenţei teritoriale a Curţii de Casaţie, pentru o bună administrare a justiţiei, 
Legea nr. 144 din 1925 a prevăzut o nouă repartizare a atribuţiilor între 
secţiile Curţii în ceea ce priveşte recursul în casare. Astfel, Legea nr. 144 din 
                                                            

1 V.G. Cădere, op. cit., 1935, p. 120. 
2 Legea nr. 144 din 19 decembrie 1925 pentru Curtea de Casaţie şi Justiţie, publicată în 

M. Of. nr. 282 din 20 decembrie 1925. 
3 Referitor la evoluţia recursului în casare din competenţa Curţii de Casaţie, a se vedea 

Andrei Rădulescu, Din trecutul de 80 de ani al Curţii de Casaţie, 1943, p. 18-21. 
4 V.G. Cădere, op. cit., 1935, p. 129, 130, 431, 432. 



84  Mihaela-Claudia Cercel 

1925 a stabilit litigiile civile în competenţa secţiei I, litigiile comerciale şi 
cele întemeiate pe legi civile speciale fiind trecute în competenţa secţiei a 
III-a.  

Ca urmare a înfiinţării secţiei a IV-a prin Legea nr. 539 din 12 iulie 1939 
pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie1, s-a produs o nouă reîmpărţire, secţia 
I judecând recursurile în materie civilă, cu excepţia celor deferite altor secţii, 
recursurile în orice materie contra hotărârilor date de instanţele de refereu sau 
care nu sunt atribuite expres altor secţii. 

În această nouă repartiţie de atribuţii între secţii, trebuie precizat că s-a 
menţinut competenţa exclusivă a Secţiilor Unite în privinţa constituţiona-
lităţii legilor. Principiul constituţional al competenţei exclusive a Curţii de 
Casaţie în materie de constituţionalitate a legilor a fost reiterat în legile de 
organizare şi funcţionare a Curţii de Casaţie, respectiv în art. 29 din Legea 
nr. 144 din 1925, precum şi în art. 43 din Legea nr. 539 din 1939. 

 
1.3. Extinderea succesivă a unor dispoziţii civile şi procesual civile în 

provinciile unite  
Până la adoptarea Constituţiei din 1923 se aplicau concomitent mai 

multe sisteme de drept civil şi procesual civil în provinciile româneşti alipite. 
Articolul 137 din Constituţia din 1923 aducea o schimbare de paradigmă, 
stipulând expres că „se vor revizui toate codicile şi legile existente în 
diferitele părţi ale Statului român spre a se pune în armonie cu Constituţiunea 
de faţă şi asigura unitatea legislativă. Până atunci ele rămân în vigoare”.  

Prin urmare, pentru a răspunde necesităţilor de dezvoltare ale ţării sub 
imperativele trasate de noua Constituţie, legislaţia civilă trebuia revizuită. A 
urmat o perioadă de tranziţie în care s-a adoptat un ansamblu legislativ, în 
mare parte constituit din decrete-legi, în vederea punerii de acord cu noua 
Constituţie a legislaţiei civile speciale, existente în teritoriile româneşti. 
Aceste acte normative au adus îmbunătăţiri semnificative în diverse materii, 
precum raporturile de familie, starea civilă, succesiuni, proprietate, contracte, 
garanţii, însă prezentau şi nenumărate inconveniente2.  

                                                            
1 Publicată în M. Of. nr. 159 din 13 iulie 1939. 
2 Pentru o analiză detaliată a reformei Codului civil român, realizate în perioada 

1925-1945, în vederea unificării depline a legislaţiei aplicabile pentru noile teritorii, a se vedea 
Andrei Rădulescu, Codul nostru civil în anii 1925-1945, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 
1946, p. 5-27. 
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Astfel, în Basarabia, spre deosebire de legile de drept public, de drept 
penal sau procedură penală, procesul de unificare a legislaţiei civile s-a 
derulat anevoios, recurgându-se la o soluţie de compromis, prin introducerea 
unor secţiuni reduse din Codul civil român, referitoare la domiciliu, adopţie, 
putere părintească, minoritate, tutelă, emancipare, majoritate, interdicţie, 
divorţ (1 ianuarie 1920), dar şi anumite părţi din procedura civilă1. 

De asemenea, Curtea de Casaţie a avut de rezolvat probleme dificile în 
materii de interes major pentru societatea românească din Basarabia, readusă 
în graniţele aceluiaşi stat la sfârşitul unui război devastator. Având sarcina 
complicată de a cerceta prevederile atât din dreptul vechi, străin, cât şi din 
codul civil român, codul român de procedură civilă şi legile noi, Curtea de 
Casaţie a dat dezlegări esenţiale în materii precum exproprierea agrară, 
exproprierea pădurilor (sancţionând comportamentul statului), dreptul de 
moştenire, dar şi cu privire la instituţii arhaice precum dreptul de protimisis, 
embatic2.  

Se poate afirma cu certitudine că perioada ce a urmat alipirii Basarabiei 
la Vechiul Regat, caracterizată de o complexitate a normelor de drept civil, a 
generat un sentiment puternic de frământare în rândul maselor populare. 
Elocventă în acest sens este descrierea făcută de profesorul Rădulescu Andrei 
despre atmosfera care domnea în Basarabia până la realizarea unificării 
legislaţiei civile, din cauza bulversării circuitului juridic civil ca urmare a 
aplicării unor norme juridice diferite, precum cele privind posesia, proprie-
tatea, succesiunile3. 

Până la înlocuirea codurilor de procedură civilă, de sorginte străină, cu 
un singur cod de procedură civilă, şi anume cu Codul român de procedură 
civilă din 1865, acestea au suferit numeroase modificări prin Legea de 

                                                            
1 A. Rădulescu, Dreptul românesc în Basarabia, 1943, p. 31. 
2 A. Rădulescu, op. cit., 1943, p. 33. 
3 Idem, p. 34: „Deseori nu mai ştiau nici judecătorii care lege se aplica, necum 

împricinaţii; (...). Se întâlneau situaţii ciudate: într-un sat se aplica prescripţia de 30 de ani, iar 
în altul vecin aceea de 10 ani. Existau greutăţi pentru transmiterile de proprietăţi pentru că se 
cereau titluri de proprietate; cum sătenii nu le aveau, întrebuinţau alte forme de acte, de obicei 
arendări pe 90 de ani. Nu se puteau face împărţeli în succesiuni, din cauza procedurii ruseşti, 
aplicată printr-o interpretare greşită. (...) În special sătenii sufereau de acest amestec de 
rânduieli în care ei se încurcau tot mai adânc (...) şi neînţelegând pentru ce mai sunt păstrate 
odată ce s-au unit cu Ţara, strigau: «scăpaţi-ne de zacoanele ruseşti»”. 
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organizare judecătorească din 25 iunie 19241, Legile pentru accelerarea 
judecăţilor din 25 mai 1925, 1 iulie 1929, 23 iunie 1943, Legea de organizare 
a Curţii de Casaţie din 20 ianuarie 1925, care au abrogat unele dispoziţii în 
vederea unificării treptate. 

 
IV. Mecanisme de unificare a practicii judecătoreşti  
În primele trei părţi, vom analiza recursul în casare, recursul în interesul 

legii şi recursul în anulare, iar în ultima parte vom prezenta control de 
constituţionalitate, toate din perspectiva principiilor instituite prin Constituţia 
din 1923 şi a dispoziţiilor Legii Curţii de Casaţie din 1925. 

 
1. Recursul în casare 
Potrivit Constituţiei din 1923 şi Legii Curţii de Casaţie nr. 144 din 1925, 

recursul în casare este de ordin constituţional, fiind reglementat ca o cale 
extraordinară de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti definitive, pentru 
„aplicarea greşită a dreptului”, astfel cum s-a statuat în jurisprudenţa Curţii 
de Casaţie2.  

Modificările aduse de Legea nr. 144 din 1925 au fost apreciate ca repre-
zentând un progres, îndeosebi în direcţia unificării soluţionării recursurilor3. 
Astfel, s-a prevăzut obligativitatea pentru instanţa la care se trimite de a se 
conforma, chiar de la prima casare, modului de interpretare statuat prin 
decizia secţiei civile a Curţii de Casaţie, în ceea ce priveşte aspectele de drept 
deduse judecăţii acesteia, în caz contrar, judecătorii răspundeau disciplinar, 
potrivit art. 544. Anterior datei de 1 ianuarie 1926, când a intrat în vigoare 

                                                            
1 Sancţionată prin decretul regal nr. 2110 din 25 iunie 1924, publicată în M. Of. nr. 136 

din 26 iunie 1924, cu modificările din 28 noiembrie 1925 şi 19 decembrie 1925. 
2 Curtea de Casaţie, Secţia I, Decizia nr. 3943 din 27 noiembrie 1927, în “Pandectele 

Săptămânale”, 1927, p. 102. 
3 A. Rădulescu, op. cit., 1939, p. 25. 
4 V.G. Cădere, op. cit., 1935, p. 120, 121. Profesorul Victor Cădere a descris grăitor rolul 

Curţii de Casaţie în calitate de instanţă de recurs: „Rolul Casaţiei este preponderent şi deciziile 
sale sunt urmate de restul instanţelor judecătoreşti, pentru că au o autoritate, ce se face 
respectată atât prin mijloacele de constrângere, care îi stau la dispoziţie (casarea şi eventual 
provocarea acţiunei disciplinare) cât mai ales prin faptul că în conştiinţa generală există 
convingerea, că prin deciziunile Curţei de Casaţie se realizează un maximum de respect al 
legilor prin interpretarea lor unitară pe tot cuprinsul ţărei. Importanţa şi autoritatea deciziunilor 
instanţei de recurs mai rezultă şi din faptul că în contra lor nu există nicio cale de atac.”  
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Legea nr. 144 din 1925, obligativitatea intervenea doar după cea de a doua 
casare a hotărârii, casare care era de competenţa Secţiilor Unite1. 

Deciziile Secţiei I a Curţii de Casaţie, pronunţate în recursul în casare, 
aveau efecte juridice limitate la cauza dedusă judecăţii, însă în literatura de 
specialitate din epocă s-a apreciat că tendinţa Curţii de a menţine o jurispru-
denţă constantă îi conferea acestei jurisprudenţe „o putere asemănătoare 
forţei legilor”2. În acest sens, pentru asigurarea unei practici judecătoreşti 
generalizate, Curtea de Casaţie a stabilit că, potrivit art. 54 din Legea  
nr. 144/1925, instanţa de rejudecare nu poate supune propriei analize prin-
cipiile stabilite de Curte şi nici nu poate, sub sancţiunea pedepselor disci-
plinare, să îşi întemeieze propria hotărâre pe principii contrarii3. 

De asemenea, s-a instituit regula generală ca trimiterea pentru o nouă 
judecată să aibă loc la aceeaşi instanţă de fond, însă la o altă secţie sau un alt 
complet, şi numai prin excepţie la altă instanţă, astfel încât justiţiabilii să nu 
se deplaseze pe distanţe prea mari, cum se întâmpla în vechea reglementare 
(art. 52).  

În vederea fixării jurisprudenţei, art. 17 din Legea nr. 144 din 1925 
prevedea că o jurisprudenţă stabilită de către un complet din cadrul secţiei I 
(civilă) nu poate fi modificată de către aceeaşi secţie, ci doar într-un complet 
de divergenţă, compus din 11 membri. Secţiunile Unite erau competente să 
decidă asupra modificării propriei jurisprudenţe, precum şi cu privire la 
revenirea asupra jurisprudenţei secţiei civile atunci când o altă secţie solicită 
aceasta.  
                                                            

1 Despre modificările aduse prin Legea nr. 144/1925 în privinţa recursului în casare, a se 
vedea C. Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, vol. I, 
Ed. “Naţională” S. Ciornei, Bucureşti, 1928, p. 111, 112: „Legea din 19 Decembrie 1925 a 
simplificat acest mecanism, aşa încât Curtea de Casaţie să-şi poată impune mai curând opinia. 
Bine înţeles, deciziunile Casaţiei nu sunt obligatorii decât pentru cauza particulară în care sunt 
date, şi n`au nici o putere reglementară generală, care să le facă obligatorii pentru toate afacerile 
viitoare analoage. (...) Deciziile Casaţiei au deci drept efect, în majoritatea cazurilor, de a fixa 
jurisprudenţa. Din acest punct de vedere rolul Curţii de Casaţie este foarte important; ea are un 
rol de unificare şi de armonizare în interpretarea legilor, impunând sistemele ei de interpretare 
spiritului judecătorilor, prin autoritatea morală ce emană din deciziile ei”. 

2 V.G. Cădere, op. cit., 1935, p. 120, 121. Profesorul de drept Victor Cădere a sintetizat 
rolul Curţii de Casaţie în consolidarea încrederii cetăţenilor în puterea judecătorească: „Această 
unitate de jurisprudenţă este necesară pentru a îngrădi varietatea deciziilor şi a da stabilitate în 
interpretare legilor, factori necesari pentru consideraţia şi încrederea, pe care trebuie să o aibă 
justiţiabilul în organele judecătoreşti ale statului”. 

3 Curtea de Casaţie, Secţia I, Decizia nr. 140 din 20 ianuarie 1928, în „Pandectele 
Săptămânale”, 1928, p. 418. 
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2. Recursul în interesul legii 
Potrivit art. 21 din Legea nr. 144 din 19251, „Ministerul public, direct 

sau luând înţelegere cu ministrul justiţiei, va putea ataca, înaintea Curţii de 
casaţie, pentru rea interpretare a legii, hotărârile desăvârşite şi actele celor-
lalte instanţe judecătoreşti în pricini civile, chiar când nu se vor ataca de 
părţile interesate, însă numai în interesul legii şi după expirarea termenului 
de recurs. Deciziunea de casare ce va interveni în asemenea cazuri nu va avea 
nici un efect pentru părţi.” 

În cazul încălcării sau interpretării greşite a normei juridice, Ministerul 
Public putea introduce un recurs în interesul legii împotriva hotărârilor defi-
nitive, chiar dacă una dintre părţile litigiului a formulat un recurs în casare.  

Decizia pronunţată de secţia corespunzătoare a Curţii de Casaţie era 
obligatorie pentru viitor cu privire la interpretarea dată asupra problemei de 
drept, având drept scop „restabilirea adevăratului sens al unei legi”2 şi nu 
producea efecte asupra părţilor litigiului, astfel cum s-a pronunţat Curtea de 
Casaţie3. 

 
3. Recursul în anulare 
În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 144 din 1925, „Ministerul 

justiţiei, adresându-se prin procurorul general al Curţii de casaţie sau de-a 
dreptul, sau în urma iniţiativei luate de acesta şi fără prejudiciul dreptului 
părţilor interesate, va denunţa Curţii de casaţie orice hotărâre şi orice act prin 
care judecătorii şi-ar fi însuşit atribuţiuni peste competenţa lor şi ar fi comis 

                                                            
1 Recursul în interesul legii a fost prevăzut pentru prima dată prin Legea pentru înfiinţarea 

Curţii de Casaţiune şi Justiţie din 24 ianuarie 1861. Prin Legea nr. 54/1932, publicată în M. Of. 
nr. 77 din 31 martie 1932, recursul a fost reglementat astfel: „Ministerul Public de pe lângă 
Curtea de Casaţie, direct sau la cererea ministrului de justiţie, are dreptul să atace înaintea Curţii 
de Casaţie pentru violare de lege: a) toate hotărârile desăvârşite sau actele instanţelor 
judecătoreşti date în orice materie, şi b) toate hotărârile date de instanţele speciale de casare. 
Existenţa unui recurs regulat al părţii interesate nu poate constitui o împiedicare a exercitării 
dreptului Ministerului Public, chiar în cazul când s-ar fi dat o deciziune asupra ei, dacă motivul 
invocat de procurorul general n-a fost discutat cu prilejul recursului părţii. Casarea se va face 
în interesul exclusiv al legii şi nu va avea nici un efect în privinţa părţilor litigante. Recursul în 
interesul legii se judecă în toate cazurile de secţiunea competentă”. 

2 V.G. Cădere, op. cit., 1935, p. 438. 
3 C. Hamangiu, Richard Hutschneker, George Iuliu, Recursul în casaţie şi contenciosul 

administrativ: comentariul legilor Curţii de Casaţie şi a contenciosului administrativ: după 
doctrină şi jurisprudenţă, Ed. “Naţională” S. Ciornei, Bucureşti, 1930, p. 93. 
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vreun exces de putere sau delicte relative la instrucţiunea lor. În caz de 
delicte, când Curtea va anula acele hotărâri sau acte, se va constitui îndată în 
Curte de justiţie, conform art. 59 alin. 2, şi va proceda la judecarea culpa-
bililor.” 

Titularul recursului în anulare era ministrul justiţiei, direct sau prin 
procurorul general al Curţii de Casaţie. Acest recurs putea fi exercitat, în orice 
stadiu al procesului, împotriva oricăror hotărâri sau acte judecătoreşti pro-
nunţate cu exces de putere sau în legătură cu care judecătorii ar fi săvârşit 
abateri disciplinare grave. 

Prin urmare, hotărârea judecătorească nu trebuia să fie definitivă şi putea 
fi pronunţată de instanţele judecătoreşti, indiferent de grad. Cererea în anulare 
putea fi introdusă oricând, iar decizia Secţiilor Unite producea efecte erga 
omnes.1 Judecătorii acţionau cu exces de putere atunci când încălcau com-
petenţa instanţelor judecătoreşti, fie generală (situaţie în care ar fi interferat 
cu atribuţiile puterii legislative sau executive), fie materială sau teritorială2. 

Având în vedere că recursul în anulare nu producea efecte juridice asupra 
litigiului pendinte, respectiv nu afecta “drepturile şi obligaţiile părţilor”, 
Curtea de Casaţie a statuat că cererea de intervenţie a părţilor în cadrul acestui 
tip de recurs era inadmisibilă3. 

 
4. Recursul special şi excepţia de neconstituţionalitate a legilor 
Curtea de Casaţie a atins apogeul autorităţii sale în sistemul judiciar, dar 

şi în societatea românească4, sub imperiul Constituţiei României din 1923, 
care a consfinţit expres principiul controlului constituţionalităţii legilor, recu-
noscut anterior pe cale pretoriană5.  

                                                            
1 Idem, p. 61-63. 
2 Idem, p. 61, 62. 
3 Curtea de Casaţie, Secţia III, Decizia nr. 446 din 1934, în “Curierul Judiciar”, 1934,  

p. 590. 
4 C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., p. 113: „Dar autoritatea şi 

rolul Casaţiei mai sunt importante prin faptul că Curtea de Casaţie este nu numai păzitoarea 
legilor, chemată să vegheze ca jurisdicţiunile inferioare să judece conform legilor şi să le inter-
preteze conform principiilor de Drept, dar încă păzitoarea Constituţiei în contra arbitrariului 
legiuitorului”. 

5 Pentru descrierea rolului îndeplinit de Curtea de Casaţie în materie de constituţionalitate 
a legilor, a se vedea Gheorghe Alexianu, op. cit., p. 318-341.  
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Pentru o mai bună administrare a justiţiei în contextul realizării unităţii 
politice într-un singur stat, noua Constituţie din 1923 a prevăzut un control 
judecătoresc al constituţionalităţii legilor care să funcţioneze în mod exclusiv 
în competenţa instanţei supreme, spre deosebire de sistemul difuz aplicabil 
anterior, în care competenţa de soluţionare revenea tuturor instanţelor 
judecătoreşti, indiferent de gradul lor1. 

Prin concentrarea controlului constituţional în competenţa instanţei 
supreme s-a urmărit evitarea rejudecării unui proces de către aceleaşi 
instanţe, cum s-a întâmplat în procesul tramvaielor, astfel încât să se obţină o 
mai bună administrare a justiţiei, dar şi ca soluţia adoptată să beneficieze de 
o cât mai mare autoritate2.  

Articolul 29 din Legea nr. 144 din 1925, ce transpunea principiul intro-
dus de Constituţia din 1923, reglementa două mijloace procedurale, la 
dispoziţia părţilor, pentru a supune constituţionalitatea unei legi sau a unor 
dispoziţii dintr-o lege soluţionării Secţiilor Unite ale Curţii de Casaţie. 
Criteriul în funcţie de care se făcea deosebirea era reprezentat de manifestarea 
de voinţă a reclamantului de a accepta sau nu suspendarea judecăţii atunci 
când se ridica o problemă de neconstituţionalitate în cursul unui litigiu aflat 
pe rolul instanţelor judecătoreşti3.  

Pe de o parte, părţile litigiului erau titulare ale unui drept de „recurs 
special înaintea secţiunilor unite spre a decide asupra chestiunii şi a casa 
hotărârea în caz când se va stabili neconstituţionalitatea legii în discuţiune”. 
Cu alte cuvinte, era prevăzută o cale extraordinară de atac împotriva hotărâ-
rilor definitive, după ce procesul parcursese toate gradele de jurisdicţie şi doar 
în ipoteza în care reclamantul nu a fost de acord cu suspendarea judecăţii. 
Neconstituţionalitatea unei legi putea fi ridicată pe cale de incident, atât 
înaintea instanţelor de fond, cât şi înaintea Curţii de Casaţie (în calea de atac 
a recursului în casare), întrucât această chestiune era considerată ca fiind de 

                                                            
1 Pentru dezvoltări suplimentare asupra dihotomiei de justiţie constituţională, de tip 

concentrat/difuz, a se vedea Ion Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale în dreptul 
comparat şi în dreptul român, Ed. Servo-Sat, Arad, 2003, p. 232-239. 

2 Paul Negulescu, Gheorghe Alexianu, Tratat de drept public, Tomul II, Ed. Casei 
Şcoalelor, Bucureşti, 1943, p. 78. 

3 Idem, p. 81. Curtea de Casaţie a dezvoltat o jurisprudenţă, într-o problemă de drept ce 
generase o practică judecătorească, care încă nu era pe deplin unitară, în care a interpretat 
noţiunea de “reclamant” ca referindu-se la acordul tuturor părţilor interesate din proces să 
consimtă la suspendarea judecării fondului. 
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ordine publică, putând fi invocată direct de către părţi pe calea recursului în 
casare, dar nu şi de către instanţă din oficiu, astfel cum a statuat Curtea de 
Casaţie1. În această situaţie, Secţiile Unite aveau posibilitatea de a „declara 
neaplicabile pe acelea [dispoziţii legale] cari ar fi contrarii Constituţiunii”, 
potrivit art. 29 din Legea nr. 144 din 1925.  

Pe de altă parte, Curtea de Casaţie putea exercita controlul de constitu-
ţionalitate a legilor pe calea excepţiei de neconstituţionalitate, ridicate de 
oricare dintre părţi, oricând în cursul litigiului. Astfel, în ipoteza în care 
„reclamantul consimte la suspendarea judecăţii afacerii cu ocaziunea căreia 
s'a ridicat chestia constituţionalităţii unei legi, instanţa de judecată va 
suspenda cursul judecaţii şi trimite de îndată dosarul cauzei Curţii de casaţie. 
Curtea, în secţiuni-unite, va judeca această chestiune de urgenţă şi cu precă-
dere înaintea oricărei cauze”. 

Cu privire la cele două mijloace procedurale prevăzute de art. 29 din 
Legea nr. 144 din 1925, ulterior Curtea de Casaţie s-a pronunţat în sensul că 
problema de neconstituţionalitate nu poate fi ridicată pentru prima dată în faţa 
Secţiilor Unite, dacă nu fusese în prealabil invocată în faţa instanţelor de 
fond, părţile putând renunţa expres sau tacit la acest incident2. 

După intrarea în vigoare a Legii Curţii de Casaţie din 1925, dezvoltarea 
jurisprudenţei Înaltei Curţi în materie de contencios constituţional a cunoscut 
soluţii controversate3. Astfel, deşi Constituţia din 1923 nu făcea nicio 
distincţie, Curtea de Casaţie a stabilit că există două tipuri de control de 
constituţionalitate: extrinsec, care implică verificarea respectării unor condiţii 
de formă esenţiale pentru validitatea unei legi şi care poate fi exercitat şi de 
instanţele de drept comun, şi intrinsec, ce presupune conformitatea textului 
legii cu principiile şi dispoziţiile Constituţiei şi care este de competenţa 
exclusivă a Secţiilor Unite ale Curţii4. 

Efectul declarării neconstituţionalităţii unei legi sau dispoziţii dintr-o 
lege de către Secţiile Unite ale Curţii de Casaţie consta în înlăturarea legii sau 

                                                            
1 Curtea de Casaţie, Secţiile Unite, Decizia din 21 octombrie 1926, în “Pandectele 

Săptămânale”, 1931, p. 97. 
2 Curtea de Casaţie, Secţiile Unite, Decizia nr. 26 din 1934, în “Curierul Judiciar”, 1935, 

p. 11. 
3 Pentru un rezumat al jurisprudenţei Curţii de Casaţie în materie de control al 

constituţionalităţii legilor după 1 ianuarie 1926, a se vedea G. Alexianu, op. cit., 1930,  
p. 319-323. 

4 P. Negulescu, G. Alexianu, op. cit., 1943, p. 37. 



92  Mihaela-Claudia Cercel 

normei juridice respective de la aplicare în cauza în care a fost ridicată 
problema de neconstituţionalitate, ceea ce însemna, în ipoteza unei hotărâri 
definitive, anularea hotărârii şi rejudecarea procesului, fără a se ţine cont de 
legea/norma juridică declarată neconstituţională1.  

 
 V. Curtea de Casaţie după desăvârşirea unificării legislaţiei civile 
În prima parte, vom examina definitivarea procesului de extindere a 

legislaţiei Vechiului Regat în provinciile unite, care a condus la unificarea 
legislaţiei de drept civil material şi procesual. În partea a doua, vom analiza 
modificările aduse prin Constituţia din 1938 cu privire la atribuţiile Curţii de 
Casaţie şi vom face un sumar al proiectelor de adoptare a unor noi coduri.  

 
1. Realizarea unităţii legislaţiei de drept civil material şi procesual 
Într-o ultimă etapă, s-a realizat extinderea legislaţiei Vechiului Regat în 

provinciile unite. Astfel, sfera de aplicare teritorială a Codului civil şi a 
Codului de procedură civilă româneşti a fost extinsă progresiv, începând cu 
Basarabia, la 1 iunie 19282, continuând în Bucovina, la 15 octombrie 19383, 
iar mult mai târziu, la 15 septembrie 19434, pe teritoriul Transilvaniei care 

                                                            
1 Idem, p. 86. 
2 Legea pentru extinderea în Basarabia a unor dispoziţiuni din legislaţia Vechiului Regat, 

promulgată prin Decretul regal nr. 876 din 29 martie 1928 şi publicată în M. Of. nr. 77 din 4 
aprilie 1928, a extins „codul civil, codul de procedură civil şi regulamentul pentru facerea şi 
executarea hotărniciilor, toate rânduielile de procedură, cuprinse în codul comercial, precum şi 
regulamentele lui, legea asupra drepturilor proprietarilor, legea pentru judecătoriile de ocoale, 
cu regulamentul ei şi legea pentru autentificarea actelor”.  

3 Legea nr. 3.406 din 30 septembrie 1938 pentru extinderea în Bucovina a legislaţiei din 
Vechiul Regat, publicată în M. Of. nr. 228 din 1 octombrie 1938, prevedea că „pe lângă 
dispoziţiunile introduse până acum în vederea unificării, se extinde, cu începere de la 15 
Octomvrie 1938, în tot cuprinsul Bucovinei: Codul civil român din 4 Decemvrie 1864, cu toate 
modificările ce i s-au adus până azi; Codul de procedură civilă din 14 Martie 1900, cu toate 
modificările aduse până azi, precum şi toate legile, regulamentele şi dispoziţiunile civile, 
comerciale, de procedura şi penale de orice natura, aşa cum sînt în vigoare azi în Vechiul Regat, 
fără nici o excepţie.” (art. 1). 

4 Legea nr. 389 (D.1.730) din 21 iunie 1943 privind extinderea legislaţiei civile şi 
comerciale în România de peste Carpaţi, publicată în M. Of. nr. 142 din 22 iunie 1943, 
prevedea, în art. 1, că „legislaţia civilă şi comercială a Vechiului Regat se extinde în teritoriile 
de peste Carpaţi, precum urmează: 1. Codul civil din 4 Decemvrie 1864; 2. Legea pentru 
judecătoriile de ocoale din 30 Octomvrie 1907; 3. Codul de procedura civila din 14 Martie 
1900; 4. Codul comercial din 10 Mai 1887; 5. Legea asupra drepturilor proprietarilor rezultând 
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mai rămăsese sub suveranitatea statului român ca urmare a Dictatului de la 
Viena, iar în cazul Transilvaniei de Nord, la 4 aprilie 19451, după restituirea 
sa de facto2 către România. 

În Basarabia, Legea de unificare a normelor de drept civil a fost pusă în 
aplicare începând cu data de 1 iunie 1928, fiind păstrate anumite dispoziţii 
din dreptul local, referitoare la situaţia femeii măritate, cercetarea paternităţii, 
dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor şi raporturile dintre părinţi şi 
copiii lor naturali, şi adăugate norme de drept tranzitoriu, însă restabilirea 
integrală a dreptului civil român s-a produs abia la 27 iunie 19403. 

După două decenii de aplicare a unor dispoziţii civile din Vechiul Regat 
în materii speciale, Legea nr. 3.406 din 30 septembrie 1938 pentru extinderea 
în Bucovina a legislaţiei din Vechiul Regat a realizat dezideratul naţional al 
unificării totale a legislaţiei civile în Bucovina, fiind extinse Codul civil 
român şi Codul de procedură civilă, precum şi „toate legile, regulamentele şi 
dispoziţiunile civile, (...) de procedură”, fără excepţiile instituite în cazul 
Transilvaniei. 

Abrogarea în totalitate a legislaţiei civile austriece era absolut necesară 
date fiind împrejurările particulare din Bucovina, determinate de o legislaţie 
străină complet necorespunzătoare nevoilor societăţii româneşti şi neadecvată 
reorganizării administrative a teritoriului, precum şi de persistenţa unui 
inextricabil conflict de drept interprovincial4. 
                                                            
din contractele de închiriere şi arendare, din 30 Martie 1903; 6. Legea asupra mărcilor de 
fabrica şi de comerţ din 15 Aprilie 1879; 7. Legea asupra brevetelor de invenţiuni din  
13 Ianuarie 1906, cu modificările lor ulterioare, precum şi toate legile civile, comerciale şi de 
procedură, de orice natură, cum şi regulamentele lor, în vigoare la data punerii în aplicare a 
acestei legi.” 

1 Legea nr. 260 din 4 aprilie 1945 privitoare la legislaţia aplicabilă în Transilvania de 
Nord, precum şi la drepturile dobândite în acest teritoriu, în timpul operaţiunii ungare, publicată 
în M. Of. nr. 78 din 4 aprilie 1945 stabilea, potrivit art. 1, că „legislaţia României, de orice 
natură, cu excepţiile rămase în vigoare în Transilvania, se extinde pe tot teritoriul Transilvaniei 
eliberate de sub ocupaţia ungară impusă prin dictatul de la Viena, din 30 August 1940.”, în 
articolele următoare fiind instituite anumite excepţii în vederea respectării principiilor 
neretroactivităţii legii şi nediscriminării. 

2 Restituirea de iure a Transilvaniei de Nord către România s-a produs în anul 1947, prin 
Tratatul de Pace de la Paris din 10 februarie 1947. Prin acelaşi tratat, România a fost obligată 
să cedeze Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa în favoarea Uniunii Sovietice, precum 
şi Dobrogea de Sud (Cadrilaterul) în favoarea Bulgariei. 

3 A. Rădulescu, Dreptul românesc în Basarabia, 1943, p. 36, 37. 
4 În Raportul anexat Legii nr. 3.406 din 30 septembrie 1938 pentru extinderea în 

Bucovina a legislaţiei din Vechiul Regat, Ministrul Justiţiei Victor Iamandi a explicat situaţia 
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Prin Legea nr. 389 din 21 iunie 1943 privind extinderea legislaţiei civile 
şi comerciale în România de peste Carpaţi, au fost introduse Codul civil şi 
Codul de procedură civilă în Transilvania, cu respectarea principiului neretro-
activităţii legii, însă au fost păstrate câteva instituţii din dreptul local precum 
cărţile funciare, tutela şi curatela, dreptul de moştenire al soţului supravie-
ţuitor, potrivit art. 3 din aceeaşi lege.  

Extinderea legislaţiei civile române în Transilvania era privită ca fiind 
unica soluţie, după „un sfert de veac dela întregirea României în hotarele ei 
                                                            
existentă în Bucovina, în care se aplica legislaţia austriacă, o legislaţie revolută, care nu mai 
era obligatorie nici măcar în Austria, după dezmembrarea Imperiului Austro-Ungar, susţinând 
necesitatea introducerii codurilor civile în această regiune: „Vă este cunoscut că în urma 
întregirii Statului Român în graniţele sale istorice, nu a fost cu putinţă ca legislaţia din Vechiul 
Regat să fie extinsă în tot cuprinsul ţării întregite şi nici ca unificarea totală legislativă să fie 
înfăptuită până azi. Această stare de lucruri a avut ca urmare menţinerea în vigoare a legiuirilor 
vechi, aflătoare la data unirii în teritoriile alipite şi cu toate sforţările făcute până acum, nu s-a 
putut ajunge decât numai în parte la unificarea anumitor legi, cum este codul penal şi procedura 
penală, precum şi alte câteva legi speciale. (...) În Bucovina se găsea în vigoare la data Unirii 
legislaţia austriacă şi care, exceptând legile şi dispoziţiunile de unificare introduse până acum 
în tot cuprinsul ţării, se găseşte încă şi azi în vigoare, fiind menţinută prin dispoziţiunile art. 98 
din Constituţiune. Această stare de lucruri însă nu mai poate dăinui, nu numai fiindcă însăşi 
Constituţiunea ţării prevede că toate legile şi codicele în vigoare se vor revizui, în vederea 
unificării legislative, dar fiindcă este inadmisibil să se menţină în vigoare într-o parte a ţării o 
legislaţie care nu se mai găseşte azi în vigoare nici în ţara ei de origine şi care nu a mai putut fi 
supusă şi nici nu mai poate fi supusă nici unui fel de modificare.”  

 De asemenea, un alt argument puternic pentru abrogarea legislaţiei civile austriece din 
Bucovina îl constituia unificarea administrativă a întregului teritoriu naţional, înfăptuită prin 
Legea nr. 95 din 13 iunie 1925 pentru unificarea administrativă, publicată în M. Of. nr. 128 din 
14 iunie 1925: „Până la unificarea totală legislativă, să dispară legislaţia austriacă din 
Bucovina, care nu numai că este învechită, dar prezintă mari inconveniente faţă de noua 
împărţire administrativă a ţării. În adevăr, prin noua împărţire administrativă, Ţinutul Suceava 
are în cuprinsul său, în afară de cuprinsul Bucovinei şi judeţele Dorohoi şi Hotin, unde se aplică 
legislaţia din Vechiul Regat. Pe de altă parte, Curtea de Apel din Cernăuţi are în circumscripţia 
sa Tribunalele: Dorohoi din Vechiul Regat şi Hotin din Basarabia. În asemenea situaţiune este 
inadmisibil să se mai poată menţine în vigoare o legislaţie care nu-şi mai are aplicaţiune decât 
în Bucovina şi care prezintă aşa de mari inconveniente pentru o bună administrare a justiţiei”. 

 Un al treilea argument în favoarea abrogării întregii legislaţii austriece l-a reprezentat 
contrarietatea între legislaţia specială din Vechiul Regat, devenită succesiv obligatorie după 
1918, şi legislaţia austriacă: „într-o serie de legi şi dispoziţiuni speciale, ne aflăm chiar azi în 
prezenţa unui început de unificare parţială, care nici nu se mai poate concilia în toate cazurile 
cu vechea legislaţie Austriacă, făcând să nască în multe cazuri conflicte de drept interpro-
vincial”. 
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îndreptăţite”, de a se realiza „o împlinire de drept, dar şi o manifestare istorică 
de voinţă şi de unitate naţională”, cu atât mai mult cu cât „jurisprudenţa 
desvoltată în aplicarea actualelor coduri ce se extind” „a lămurit normele de 
drept pozitiv şi le-a acomodat succesiv diferitelor situaţii”, asigurând „o 
aplicare normală a lor pe teritoriul asupra căruia se extind”1.  

În contextul unificării legislaţiei civile şi procesual civile, art. 40 din 
Legea nr. 389/1943 şi art. 11 din Legea nr. 260/1945 au reglementat situaţiile 
în care „nu se poate determina instanţa competentă a judeca o cerere” sau 
„din cauza unei imposibilităţi de fapt, această instanţă nu poate fi sesizată”, 
atribuindu-i Înaltei Curţi de Casaţie rolul de a „indica, la cererea oricărei din 
părţi, instanţa competentă”. 

 
2. Constituţia României din 1938 
Potrivit Constituţiei din 1938, pe lângă principala sa competenţă, 

corespunzătoare unei instanţe de casaţie, de „a controla modul de interpretare 
a legilor şi de judecată al instanţelor judecătoreşti, precum şi datoria de a 
stabili unitatea de jurisprudenţă”, Curtea de Casaţie îndeplinea şi alte 
atribuţii, care, în alte state europene de la acea vreme, reveneau unor organe 
jurisdicţionale distincte, şi anume avea dreptul de a cerceta constituţio-
nalitatea legilor şi de a înlătura aplicarea acelora care nu sunt conforme cu 
legea fundamentală, dreptul de validare a alegerilor parlamentare şi verificare 
a titlurilor deputaţilor şi senatorilor aleşi2.  

Raportat la conjunctura istorică în care a fost adoptată Constituţia din 
1938, definită prin predominanţa puterii executive în defavoarea celei 

                                                            
1 În Raportul anexat Legii nr. 389 (D.1.730) din 21 iunie 1943 privind extinderea 

legislaţiei civile şi comerciale în România de peste Carpaţi, Ministrul Justiţiei Ion C. Marinescu 
considera că, după 25 de ani de la Marea Unire, nu se mai poate accepta aplicarea unui drept 
civil străin în Transilvania, nici din perspectiva profesioniştilor dreptului (judecători, avocaţi 
etc), nici a cetăţenilor: „Generaţiile de jurişti, crescute 25 de ani în ştiinţa dreptului românesc 
la facultăţi române, nu cunosc şi nici nu au învăţat acest drept [străin] şi-ar fi lipsit de sens şi 
de posibilitate de urmare ca să impunem continuu acestei lumi juridice noi ca să aplice de pe 
scaunul judecăţii sau la bara avocaţilor dreptul străin în locul dreptului românesc, pe care l'au 
învăţat. Din punct de vedere juridic desăvârşirea unificării asigură în sfârşit deplina unitate de 
jurisprudenţă în Stat şi face ca să dispară situaţia nepermisă în care ceea ce constituia un drept 
pentru un locuitor dintr'o parte a ţării, să nu constitue drept pentru cel din altă parte iar justiţia 
însăşi să fie frământată de o serie de conflicte de drept interprovincial, consecinţă firească a 
menţinerii legislaţiei ei străine”. 

2 A. Rădulescu, op. cit., 1939, p. 25-27. 
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legislative, dar şi prin adoptarea unei legislaţii nedemocratice, Curtea de 
Casaţie, în exercitarea controlului de constituţionalitate a legilor, nu a realizat 
o contrapondere eficientă faţă de abuzurile puterii legiuitoare, în ceea ce 
priveşte restrângerea exerciţiului drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti1. 

Referitor la propunerile de adoptare a unor noi coduri de drept civil şi 
procedură civilă, care să reflecte schimbările produse în societatea româ-
nească la 30 de ani de la realizarea Marii Uniri, dar care să fie în concordanţă 
cu dispoziţiile Constituţiei din 1938, trebuie precizat că încă din anul 1933 a 
fost publicat proiectul noului Cod de procedură civilă, care reunea legile 
speciale, inclusiv legea referitoare la organizarea şi funcţionarea Curţii de 
Casaţie, dar aducea şi reforme importante2.  

De asemenea, începând cu anul 1939, în centrul preocupărilor de 
unificare radicală a legislaţiei civile pe teritoriul reîntregit al României s-a 
aflat proiectul unui nou cod civil, denumit Codul civil Carol al II-lea, 
promulgat la 8 noiembrie 1939, demers care a fost însă abandonat în timpul 
celui de al doilea război mondial. 

La sfârşitul anilor 1940 se cerea imperios luarea unor măsuri de readu-
cere în competenţa Curţii de Casaţie a tuturor recursurilor, în vederea 
menţinerii unităţii de jurisprudenţă3, însă în septembrie 1940 Constituţia din 
1938 a fost suspendată ca urmare a declanşării celui de-al doilea război 
mondial şi pe fondul crizei politice şi regale din România.4  

 
VI. Consideraţii finale 
Dincolo de dimensiunea sumbră a primului război mondial şi a conse-

cinţelor negative ale acestuia, înfăptuirea idealului Marii Uniri de la 1918, 
care a condus la desăvârşirea statului naţional român, reprezintă un fenomen 
istoric semnificativ pentru evoluţia dreptului substanţial şi procesual civil 
român, dar şi pentru dezvoltarea rolului Curţii de Casaţie în sistemele juridice 
integrate din provinciile româneşti unite cu România: Basarabia, Bucovina şi 
Transilvania.  

                                                            
1 Bianca Selejan-Guţan, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, ed. a 3-a, revăzută 

şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015, p. 94, 95. 
2 V.G. Cădere, op. cit., 1935, p. 44, 45. 
3 A. Rădulescu, Deschiderea anului judecătoresc 1939-1940 la Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie / cuvântările rostite de Andrei Rădulescu, 1939, p. 30. 
4 Ioan Muraru, Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, ed. a IX-a, 

revăzută şi adăugită, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001, p. 109. 
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În contextul transformărilor legislative survenite ulterior realizării Marii 
Uniri, în special ca urmare a adoptării Constituţiei din 1923, Curtea de 
Casaţie şi-a consolidat plenitudinea atribuţiilor în raport cu cele trei puteri în 
stat: controlul hotărârilor judecătoreşti pe calea recursului în casare, controlul 
asupra unor acte ale puterii executive, dar şi dreptul de a controla activitatea 
puterii legislative prin cercetarea constituţionalităţii legilor. 

Deşi principiile proclamate de legislaţia civilă şi cea procesual civilă din 
Vechiul Regat erau foarte înaintate pentru epoca respectivă, în procesul de 
aplicare a acestora pe întreg teritoriul ţării s-au ivit multe dificultăţi, cauzate 
în mare parte de faptul că nu se putea crea o ruptură totală şi bruscă de trecutul 
juridic al provinciilor istorice. Înfăptuirea reformelor ce se impuneau şi 
extinderea legislaţiilor civile şi procesual civile în Basarabia, Bucovina şi 
Transilvania s-au realizat în mod diferit, în funcţie de particularităţile fiecărei 
regiuni.  

Organizarea judecătorească şi activitatea de judecată a Curţii de Casaţie, 
în perioada dintre cele două războaie mondiale, reclamau o temeinică 
cunoaştere a realităţilor contemporane, specifice fiecărei provincii româneşti, 
dar şi o profundă şi exactă înţelegere a spiritului românesc în ansamblu. Dat 
fiind acest cadru istoric, era necesară şi o vastă capacitate de adaptare la 
stările şi aşteptările cetăţenilor, fără deosebire de etnie, precum şi la 
concepţiile ideologice ale epocii. 

Deciziile Curţii de Casaţie, pronunţate atât pe calea recursului în casare, 
cât şi în realizarea controlului de constituţionalitate a legilor, produceau 
efecte juridice obligatorii doar pentru părţile din litigiul dedus judecăţii sale, 
însă prin autoritatea de care se bucura Curtea în cadrul sistemului judiciar, 
acestea contribuiau la realizarea unei interpretări şi aplicări unitare a 
normelor juridice. 

În condiţiile în care erau în vigoare patru sisteme juridice de drept civil 
şi procesual civil (în Vechiul Regat, Transilvania, Bucovina şi Basarabia), iar 
în cadrul fiecărui sistem juridic propriu unei provincii istorice existau acte 
normative cu aplicabilitate restrânsă la un anumit teritoriu (de pildă, Codul 
civil austriac din 1811 era în vigoare doar în centrul şi estul Transilvaniei, 
Codul civil rusesc era obligatoriu numai în judeţul Cetatea Albă din 
Basarabia), deciziile pronunţate în recursul în casare, dar şi pe calea 
controlului constituţionalităţii legilor nu aveau efecte erga omnes, ci acestea 
erau limitate la litigiul dintre părţi. 
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Spre deosebire de mecanismele procesuale de asigurare a unei practici 
judiciare unitare reglementate de Codul actual de procedură civilă, precum 
recursul în interesul legii şi sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie în vederea 
pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, 
recursul în casare a fost reglementat, în perioada interbelică, ca o cale 
extraordinară, „de rang constituţional”, formulată de părţi în vederea 
„stabilirii unităţii de jurisprudenţă”, astfel cum reiese din dispoziţiile 
Constituţiei din 1923. Prin urmare, Curtea de Casaţie avea atribuţia de a 
determina interpretarea corectă a legilor, decizia acesteia fiind obligatorie 
pentru instanţa în faţa căreia fusese declanşat litigiul, indiferent de normele 
de drept civil sau procesual civil incidente. 

Recursul în anulare şi recursul în interesul legii au avut o aplicabilitate 
izolată în materie civilă. Aceste căi de atac puteau fi exercitate de către 
reprezentanţi ai puterii executive, fără vreo limitare temporală, în scopul 
“restabilirii interpretării adevărate”, potrivit prevederilor Legii Curţii de 
Casaţie nr. 144 din 1925, iar hotărârea pronunţată nu producea decât efecte 
juridice pentru viitor.  

Curtea de Casaţie şi-a afirmat autoritatea în cadrul instanţelor 
judecătoreşti odată cu intrarea în vigoare a Constituţiei din 1923, care a 
statuat competenţa exclusivă a acesteia în privinţa verificării conformităţii 
legilor în vigoare în Vechiul Regat şi în teritoriile unite cu dispoziţiile şi 
principiile constituţionale. Deciziile pronunţate de Curtea de casaţie erau 
obligatorii doar în litigiul dedus judecăţii sale, dar acestea s-au impus „cu 
forţa asemănătoare a unei legi”1 şi instanţelor ierarhic inferioare.  

Totodată, prin cenzurarea actelor normative votate de către Parlament, 
îndeosebi în materia proprietăţii, Curtea de Casaţie şi-a consolidat, din 
perspectiva separării puterilor în stat, rolul constituţional de „a declara 
inaplicabile legile care sunt contrare Constituţiei”, în conformitate cu art. 103 
parag. 3 din Constituţia României din 1923. 

Pentru generaţiile de jurişti de astăzi, şi nu numai, modul prin care Curtea 
de Casaţie şi‑a îndeplinit menirea, ca instanţă supremă a statului, de a 
consacra o practică jurisprudenţială unitară în materie civilă şi de a sancţiona 
neconstituţionalitatea unei legi civile sau procesual civile, reliefează rolul 
esenţial pe care l-a avut Curtea, anterior unificării legislative complete a 
sistemelor de drept civil şi procesual civil aplicabile în Vechiul Regat şi în 
provinciile istorice, proces care s-a definitivat abia în anul 1945.  
                                                            

1 Victor G. Cădere, op. cit., 1935, p. 120, 121. 
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IMPACTUL CONSTITUŢIEI DIN 1923 ASUPRA VIEŢII 
POLITICE DIN BASARABIA INTERBELICĂ 

 
Nicolae NEGRU  

Audient al Institutului Naţional al Justiţiei 
 
I. Premisele şi condiţiile adoptării Constituţiei din 1923 
Unirea proclamată la 1 decembrie 1918 şi constituirea statului Român 

unitar au făcut ca Constituţia din 1866 să nu mai răspundă cerinţelor, fapt ce 
a determinat ideea unei noi Constituţii, operă comună a tuturor provinciilor 
ce alcătuiau România Mare.  

Foarte reuşit a sintetizat şi argumentat cerinţa adoptării unei noi 
Constituţii unitare pentru întregul teritoriu românesc profesorul de drept 
Romul Boilă, în discursul său ţinut la Institutul Social Român în luna mai 
1922. În concepţia sa, „alcătuirea unei Constituţii unitare este cerută nu 
numai din motive de drept, ci şi din consideraţii politice”. 

Ideea unei noi Constituţii a pasionat politicienii şi savanţii, a căror 
colaborare productivă s-a încununat cu elaborarea a patru proiecte de 
constituţie, şi anume: proiectul Constituţiei elaborat de către reprezentanţii 
Partidului Naţional Liberal, dat publicităţii în luna martie 1921, proiectul de 
Constituţie înaintat de către Partidul Ţărănesc (1922) şi care, în întregime, nu 
era altceva decât opera remarcabilului constituţionalist basarabean 
Constantin Stere, două proiecte aparţineau unor persoane individuale, 
profesori de drept constituţional, R. Boilă şi C. Beraru. 

Dintre proiectele propuse în discuţie şi care erau inspirate, printre altele, 
de principiile Constituţiei româneşti precedente, a fost acceptat cel propus de 
Partidul Naţional Liberal (condus de Ion C. Brătianu), partid majoritar în 
Camerele parlamentare. 

În raportul de însoţire a decretului privind convocarea corpului electoral, 
aparţinând primului ministru I. C. Brătianu şi adresat Regelui Ferdinand, 
şi-au găsit loc următoarele rânduri: „Împrejurările grele prin care trece Ţara, 
noile probleme în faţa cărora se găseşte, precum şi necesitatea reorganizării 
constituţionale a Statului, impun o nouă exprimare a voinţei naţionale. În 
acest scop, corpul electoral urmând să fie convocat, el trebuie să ştie prin sine 
însuşi decretul de convocare că noile adunări ce va alege sunt adunări 
naţionale cu putere constituţională. Ele îşi trag această putere din faptele 
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istorice, care au desăvârşit unirea şi în necesitatea ca noua organizare a 
Statului să fie întemeiată pe o Constituţiune ieşită din voinţa întregii Românii 
Mari”. 

Constituţia a fost adoptată de Adunarea Naţională Constituantă a 
Deputaţilor în şedinţa din 26 martie 1923, cu o majoritate de 247 de voturi 
„pentru”, 8 „contra” şi 2 abţineri, din totalul de 369 de deputaţi, situaţie 
certificată de Preşedintele adunării deputaţilor M. G. Orleanu şi de secretatul 
D. Luca, precum şi de Adunarea Naţională Constituantă a Senatului în şedinţa 
din 27 martie 1923, cu o majoritate de 137 de voturi „pentru”, 2 „contra” şi 2 
abţineri din totalul de 194 de senatori, situaţie certificată de Preşedintele 
Senatului M. Pherekyde şi de secretarul I.N. Coşoiu. 

Constituţia a fost promulgată de regele Ferdinand I prin Decretul Regal 
nr. 1360 din 28 martie 1923, contrasemnat de Preşedintele Consiliului de 
Miniştri Ion C. Brătianu şi de 14 miniştri, fiind publicată în Monitorul Oficial 
nr. 282 din 29 martie 1923. 

Constituţia din 1923 menţinea structura Constituţiei din 1866, fiind 
alcătuită din 138 de articole, structurate în 8 titluri. Totodată, Constituţia din 
1923 cuprindea principii noi, printre care: 

1. Consacrarea ideilor democratice şi reglementarea procesului de 
instaurare a democraţiei; 

2. Transformarea ideii de proprietate din „sacră şi inviolabilă”, în 
„funcţie socială”; 

3. Consacrarea şi realizarea mai consecventă a protecţiei sociale, în 
special din sfera muncii; 

4. Consacrarea legalităţii ca fundament al activităţii statului, realizată 
prin: controlul constituţionalităţii, efectuat de justiţie; controlul legalităţii 
actelor administrative, de asemenea încredinţat justiţiei; verificarea legalităţii 
din punctul de vedere al dreptului obiectiv, prin declararea de ordin constitu-
ţional a recursului în casare; inamovibilitatea magistraţilor.  

Constituţia României Mari din 1923 are meritul de a fi considerată mai 
democratică. Ea a consacrat, într-o formă mai reuşită, principiul legalităţii şi 
supremaţiei Constituţiei, instituind şi controlul constituţionalităţii legilor, a 
formulat într-o nouă manieră principiul suveranităţii naţionale, renunţând la 
cel al suveranităţii de stat, a declarat statul român drept stat naţional, unitar şi 
indivizibil, a interzis colonizarea teritoriului naţional cu populaţii sau grupuri 
etnice străine, a proclamat drepturi şi libertăţi cetăţeneşti mai largi etc. 
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Totodată, Constituţia din 1923 a înlocuit sistemul electoral censitar cu 
un sistem electoral democrat, ceea ce a servit drept un imbold pentru 
dezvoltarea rapidă şi consistentă a pluripartitismului românesc în general, iar 
în mod special al vieţii politice în Basarabia interbelică. 

 
II. Etapele integrării Basarabiei în viaţa politică a României după 

adoptarea Constituţiei unitare 
În anul 1922, marele Constantin Stere, în lucrarea sa „Partidul Ţărănesc 

din Basarabia”, menţiona că „orice partid adevărat se naşte subt presiunea 
nevoilor sociale şi naţionale, dând expresiune aspiraţiunilor politice ale 
grupurilor sociale determinate, în conformitate cu interesele lor materiale şi 
morale, şi cu credenţelor lor. El niciodată nu poate fi considerat ca o confor-
maţiune artificială, izvorâtă numai în bunul plac al fondatorilor sau al 
conducătorilor. Astfel, şi în lupta politică caută să se afirme ideile şi senti-
mentele, care sunt determinate de interesele şi mentalitatea diverselor 
categorii sociale. Partidele politice nu au un alt rost decât să organizeze, în 
vederea luptei politice, diferite categorii sociale şi să formuleze, într-o 
doctrină politică corespunzătoare, ideologia lor”. 

În consecinţa reintegrării în spaţiul românesc, teritoriul dintre Prut şi 
Nistru s-a încadrat plenar în viaţa politică a României. Prin voturile exprimate 
în alegerile parlamentare din 1919, 1920 şi 1922, populaţia Basarabiei şi-a 
manifestat ataşamentul faţă de forţele politice exponente ale intereselor sale. 
Astfel, în cadrul primelor alegeri parlamentare din istoria României întregite 
(noiembrie 1919), din cei 500.879 de basarabeni înscrişi pe listele electorale 
s-au prezentat la urne 361.588 sau 72.30% din total, ceea ce a însemnat, în 
realitate, manifestarea adeziunii la noul regim politic românesc. 90 de 
deputaţi şi 37 de senatori basarabeni aleşi în primul Parlament al României 
Mari reprezentau toate etniile conlocuitoare şi raportul de forţe pe arena 
politică a Basarabiei, 80% din deputaţi şi 94,6% din senatori figurând pe 
listele Partidului Ţărănesc.  

Deputaţii şi senatorii Basarabiei, aleşi în 1922, au participat la elaborarea 
principalelor legi de consolidare a statului naţional unitar, printre care 
Constituţia din 29 martie 1923, Legea învăţământului primar de stat (din 26 
iulie 1924), Legea de unificare administrativă (din 14 iunie 1925) etc. 

Un aspect esenţial al integrării Basarabiei în viaţa politică a României a 
fost reprezentat de fuziunea partidelor politice basarabene, organizate într-o 
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fază imediat următoare Unirii conform principiului regional, cu formaţiunile 
politice apropiate ca obiective şi concepţii programatice din ţară, în scopul 
promovării intereselor naţionale majore.  

Sub auspiciul noii Constituţii din 1923, către sfârşitul anului 1923, în 
Basarabia erau prezente cele mai importante forţe politice din România – 
Partidul Naţional Liberal, Partidul Ţărănesc, Partidul Poporului şi Partidul 
Naţional Român, difuzând în mediul populaţiei locale, fie şi dintr-o 
perspectivă de partizanat politic, valorile şi principiile democraţiei şi aducând 
mai multă lumină asupra adevăratelor interese naţionale ale societăţii 
româneşti. 

Alegerile din iunie 1926 au fost primele organizate sub noua Constituţie 
a României Mari, la care au participat partidele politice din Basarabia, în 
calitate de filiale ale partidelor din România. La acea dată, numărul partidelor 
şi grupărilor politice basarabene ce concurau pentru obţinerea mandatelor de 
deputaţi şi senatori se micşorase de două ori. De-a lungul întregii perioade 
interbelice, activismul politic al populaţiei Basarabiei a fost relativ stabil: în 
alegerile pentru Adunarea Deputaţilor procentul votanţilor a variat între 
70-77%, iar în Senat, între 54-75%. 

De rând cu Partidul Naţional Liberal, Partidul Ţărănesc, Partidul 
Poporului şi Partidul Naţional Român, care au întrunit în permanenţă 
adeziunea majorităţii electoratului local, în Basarabia interbelică au mai 
existat şi diverse organizaţii socialiste, comuniste, revoluţionare, care însă 
n-au reuşit să pună bazele unui partid viabil. Majoritatea formaţiunilor de 
extremă stângă erau finanţate de Moscova şi promovau politica acesteia. 
Dependenţa aceasta a continuat şi după intrarea organizaţiei bolşevice din 
Basarabia în componenţa Partidului Comunist din România (august, 1922). 

Au funcţionat, de asemenea, şi câteva formaţiuni politice de extremă 
dreaptă. Astfel, în decembrie 1920 a fost înfiinţată Liga Creştinilor 
Basarabeni care, în 1923, s-a încadrat în Liga Apărării Naţional Creştine 
(L.A.N.C), creată de prof. A.C. Cuza în acelaşi an. În cadrul alegerilor din 
iunie 1926, L.A.N.C. a obţinut în Basarabia 2,03% din totalul voturilor, în 
1927 – 2,32% şi în 1928 – 1,43%. 

La începutul anilor '30 se atestă o anumită creştere a influenţei Mişcării 
Legionare, în special în judeţele de sud ale Basarabiei. La alegerile din vara 
anului 1931, Mişcarea Legionară a obţinut 24,03% din voturi în judeţul Cahul 
şi 14,66% în judeţul Ismail. 
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O importantă influenţă în Basarabia a avut-o şi Partidul Naţional Creştin 
(P.N.C.). Cele mai active organizaţii judeţene ale P.N.C. în Basarabia au fost 
cele din Bălţi, care în 1937 avea circa 15.000 membri, din Orhei şi Soroca. 
În timpul alegerilor din 1937, P.N.C. a obţinut în Basarabia 22,37% din 
voturi. Privită pe ansamblul perioadei interbelice, viaţa politică din Basarabia 
integrată în competiţia politică naţională a servit populaţiei lecţii de 
alfabetizare, familiarizând-o atât cu regulile jocului democratic, cât şi – 
inevitabil – cu viciile inerente democraţiei româneşti în proces de constituire. 
Oamenii politici basarabeni – Pan Halippa, Ion Pelivan, Ion Inculeţ, 
Constantin Stere etc. – au participat mereu, fie de la tribuna parlamentară, fie 
din scaunul ministerial sau din cel al opoziţiei, la dezbaterile celor mai 
importante chestiuni ale ţării, contribuind prin atitudinile adoptate şi prin 
eforturile depuse la fortificarea transparenţei regimului, la consolidarea 
politică a societăţii româneşti.  

În perioada care a urmat după adoptarea Constituţiei din 1923, în 
Basarabia, ca parte integrantă a României Mari, au fost înfăptuite mai multe 
reforme pentru perfecţionarea cadrului instituţional fundamentat pe o bază 
democratică. În acelaşi timp, au existat mai mulţi factori cu caracter politic şi 
social care au provocat contestarea modelului democratic din partea unor idei 
şi formaţiuni politice de extremă stângă şi de extremă dreaptă. 

Pe întreg parcursul perioade de după adoptarea noii Constituţii, Partidul 
Comunist a rămas o organizaţie periferică în viaţa politică a Basarabiei. 
Totuşi, lozincile antinaţionale despre autodeterminarea până la despărţire a 
provinciilor care s-au unit în 1918, ponderea considerabilă a reprezentanţilor 
unor minorităţi naţionale în rândurile şi în conducerea acestui partid, şi mai 
ales vecinătatea Rusiei Sovietice, care nu a recunoscut niciodată unirea 
Basarabiei, au devenit tot atâtea argumente ale extremiştilor de dreapta în 
favoarea unui program naţionalist, capabil să salveze Patria de pericolul din 
est. 

Basarabia interbelică, graţie Constituţiei din 1923, s-a adaptat unei 
organizări democratice, unde erau garantate libertăţile civile şi politice de 
bază şi exista un sistem politic pluripartitist. Totuşi, activitatea mecanismelor 
puterii, la toate nivelurile, a oferit o gamă foarte variată de imperfecţiuni, 
abateri şi abuzuri, pentru ca autenticitatea variantei româneşti a democraţiei 
sau chiar valoarea acestui regim politic în sine să fie pusă la îndoială, oferind 
argumente pentru alternativa de extremă dreaptă.  
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III. Principalele guvernări şi programele lor 
Între 1918-1940, Basarabia fiind parte integrantă a vieţii politice 

româneşti, s-a aflat sub conducerea succesivă a 38 de guverne. 
Guvernul Alexandru Vaida-Voievod (decembrie 1919 - martie 1920) şi-a 

concentrat întreaga activitate pentru votarea legilor prin care sunt ratificate 
actele de unire ale Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu România. 

Guvernul condus de generalul Alexandru Averescu a luat următoarele 
măsuri: 

1. În 1920 a efectuat unificarea monetară, leul românesc fiind unica 
monedă de plată pe întreg spaţiul românesc. 

2. A desfiinţat Consiliul Dirigent din Transilvania, secretariatele din 
Bucovina şi directoratele din Basarabia. 

3.  A pus în aplicare reforma agrară în Basarabia în 1920 şi în iulie 1921 
în regat, Transilvania şi Bucovina. 

Guvernarea condusă de Partidul Naţional Liberal (decada brătienistă) 
(ianuarie 1922 - noiembrie 1928) s-a remarcat prin politica neoliberală 
promovată în societatea românească. Activitatea guvernamentală s-a axat pe 
următoarele coordonate: 

1. Consolidarea statului naţional unitar român prin adoptarea Constituţiei 
din 1923. 

2. Adoptarea unor legi în concordanţă cu doctrina neoliberală: 
a. Legea privind comercializarea şi controlul întreprinderilor economice 

ale statului (1924); 
b. Legea energiei (1924); 
c. Legea minelor (1924); 
d. Legea pentru unificare administrativă (1925); 
e. Legea şi statutul pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române; 
f. Legea electorală (1926); 
g. legile pentru unificarea sistemului de învăţământ de stat şi particular. 
Guvernările ţărăniste din perioada noiembrie 1928 - noiembrie 1933 
În această perioadă s-au succedat 9 guverne, dintre care 8 au fost ale 

Partidului Naţional Ţărănesc, ceea ce demonstrează o instabilitate guverna-
mentală. 

Guvernarea ţărănistă aplica în politica guvernamentală principiul 
„Porţile deschise” pentru atragerea capitalului străin. În acest sens, au fost 
adoptate o serie de legi cu implicaţii în viaţa economică, socială şi politică: 
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1. Legea minelor; 
2. Legea privind contractele de muncă pentru muncitori; 
3. Legea de conversiune a datoriilor agricole. 
În această perioadă au loc mari convulsii sociale, care au culminat cu 

greve şi acţiuni de protest ale muncitorilor ceferişti şi petrolişti. 
Guvernul I.G. Duca (14 noiembrie 1933 - 29 decembrie 1933) 
Acest guvern a încercat consolidarea regimului democratic prin actul din 

9 decembrie 1933, când Garda de Fier este scoasă în afara legii. O consecinţă 
a acestei politici a fost asasinarea primului-ministru I.G. Duca la 29 
decembrie 1933, pe peronul gării din Sinaia de către o echipă de legionari. Se 
formează un guvern condus de dr. Constantin Angelescu care introduce starea 
de asediu şi cenzura. 

Guvernul Gheorghe Tătărescu (ianuarie 1934 - decembrie 1937) 
Contrar uzanţelor, regele Carol al II-lea desemnează ca şef al guvernului 

pe Gheorghe Tătărescu, exponentul tinerilor liberali, apropiat al regelui Carol 
al II-lea. În această perioadă guvernul român s-a angajat pe linia protejării 
economiei naţionale. 

Guvernarea Gheorghe Tătărescu se caracterizează prin: 
1. creştere economică, cel mai înalt nivel al producţiei realizându-se în 

1938; 
2. se redresează producţia agricolă; 
3. capitalul românesc ocupă poziţii importante în economie; 
4. industria capătă pondere în cadrul economiei naţionale; 
5. evoluţiile economice şi financiare permit desfăşurarea procesului de 

concentrare şi centralizare a capitalului; 
6. s-au dezvoltat transporturile şi telecomunicaţiile, ca urmare a dezvol-

tării industriilor noi: constructoare de maşini, electrotehnică; 
7. creşterea activităţii comerciale, şi îndeosebi a exportului. 
Activitatea guvernamentală a accentuat dezvoltarea tuturor ramurilor 

economice, creşterea producţiei de bunuri materiale. Toate acestea s-au 
reflectat în sfera vieţii sociale, politice şi culturale. 

Sfârşitul regimului democratic 
Cauzele sfârşitului democraţiei în România Mare, şi implicit în 

Basarabia, sunt rezultatul evoluţiilor interne şi internaţionale, a politicii 
promovate de partidele politice şi monarhie.  

Aceste cauze pot fi structurate astfel: 
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1. societatea românească era dominată de confuzie politică în urma 
proliferării grupărilor politice de extremă dreapta. 

2. din interiorul partidelor politice, şi îndeosebi din interiorul Partidului 
Naţional Liberal; 

3. rezultatul alegerilor parlamentare din decembrie 1937 care nu au adus 
câştig nici unui partid politic; 

4. politica regelui şi a camarilei de discreditare a regimului democratic 
pentru instaurarea unui regim de autoritate. 

Rezultatele alegerilor din decembrie 1837 au dat posibilitatea regelui să 
acţioneze pentru punerea în aplicare a concepţiilor sale autoritare. Regele 
încredinţează formarea guvernului lui Octavian Goga, alături de A.C. Cuza, 
un guvern fără o bază socială puternică, primul pas în politica pentru 
instaurarea monarhiei autoritare. 

Cauzele instaurării monarhiei autoritare (regim de autoritate 
monarhică) 

De la venirea în fruntea Statului Român în 1930, regele Carol al II-lea a 
promovat o politică autoritară, încercând să devină principalul factor al vieţii 
politice în România. Permanent a încercat să subordoneze partidele politice 
intereselor sale, într-un context internaţional favorabil.  

Cauzele instaurării monarhiei autoritare au fost: 
– concepţiile autoritare de mână forte ale regelui Carol al II-lea; 
– coalizarea forţelor de extremă dreapta pentru preluarea puterii; 
– slaba regrupare a forţelor democratice pentru apărarea regimului 

constituţional- democratic; 
– înţelegerea dintre Corneliu Zelea Codreanu, în urma căreia legionarii 

trebuiau să susţină partidul lui Goga; 
– acceptarea de unele personalităţi politice a soluţiei propuse de lege 

pentru formarea unui guvern prezidat de patriarhul Miron Cristea, guvern de 
uniune naţională, la 10 februarie 1938. 

Constantin Stere (n. 1 iunie 1865, Ciripcău, ţinutul Soroca, Gubernia 
Basarabia, Imperiul Rus - d. 26 iunie 1936, Bucov, judeţul Prahova, Regatul 
României) a fost un om politic, jurist, savant şi scriitor român. 

A fost al doilea preşedinte al Sfatului Ţării (2 aprilie - 25 noiembrie 
1918), jucând un rol important în Unirea Basarabiei cu România.  

După ce şi-a afirmat concepţiile sale şi crezul său politic în Evenimentul 
literar, revistă în care a debutat ca publicist în 1893, la 14 martie 1901, 
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Constantin Stere a fost numit profesor suplinitor la catedra de drept admi-
nistrativ şi constituţional a facultăţii de drept din Iaşi, iar în 1903 a devenit 
profesor titular.  

La 1897 susţine teza de licenţă, la 1901 începe cariera de pedagog de la 
profesor suplinitor, ca la 1913 să fie ales rector. La 1916 îşi dă demisia şi 
pleacă la Bucureşti.  

A făcut parte din Partidul Liberal, a înfiinţat Partidul Ţărănesc, a luptat 
pentru organizarea politică a ţărănimii, dar carieră politică nu a putut face. A 
militat pentru înfăptuirea cerinţelor esenţiale ale revoluţiei burghezo-demo-
cratice: reforma agrară şi votul universal.  

Destinul său de om politic a stat însă sub semnul tragismului. A fost al 
doilea preşedinte al Sfatului Ţării (2 aprilie - 25 noiembrie 1918), jucând un 
rol important în Unirea Basarabiei cu România.  

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi în primul deceniu al secolului XX, 
când ani de-a rândul România a fost zguduită de puternice şi repetate răscoale 
ţărăneşti, culminând cu marea răscoală ţărănească din 1907, iar viaţa politică 
a ţării evolua sub amprenta problemelor rurale, într-o ţară în care proletariatul 
în curs de formare reprezenta doar 3% din populaţia generală a ţării, 
Constantin Stere considera că ţărănimea este factorul fundamental al 
progresului social şi spre aceasta trebuie să-şi îndrepte toată atenţia un 
revoluţionar, în general oamenii politici progresişti care îşi propun să 
servească poporul. Acest crez a stat la baza ideologiei poporaniste, lansată de 
Constantin Stere la sfârşitul secolului al XIX-lea, acestui ideal i-a rămas 
credincios până la sfârşitul vieţii. 

Pantelimon Halippa (1 august 1883, Cubolta, jud. Soroca - 30 aprilie 
1979, Bucureşti) Urmează şcoala primară în satul natal, şcoala spirituală din 
Edineţi şi Seminarul teologic din Chişinău, apoi se înscrie la Facultatea de 
Ştiinţe Naturale a Universităţii din Dorpat (Estonia). În 1905 se află în fruntea 
unui grup de studenţi ce-şi propune redeşteptarea spiritului naţional al 
românilor basarabeni. Exmatriculat, Halippa se întoarce la Chişinău şi 
contribuie la apariţia publicaţiei „Basarabia” (1906). Este arestat de 
autorităţile ţariste şi dus la închisoarea Butârski din Moscova. 

Reuşeşte să-şi încheie studiile universitare la Facultatea de Litere din Iaşi 
(1908-1912). Revenit la Chişinău, iniţiază şi conduce revista (apoi ziarul) 
„Cuvânt moldovenesc” (1913). Halippa joacă un rol important în mişcarea 
naţională a românilor din Basarabia şi în unirea acesteia cu Ţara: secretar 
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general al Partidului Naţional Moldovenesc (aprilie 1917); vicepreşedinte (21 
noiembrie 1917) şi preşedinte (25 noiembrie 1918) al Sfatului Ţării; 
preşedinte al Partidului Ţărănesc din Basarabia (august 1918 - mai 1921); 
membru corespondent al Academiei Române (15 octombrie 1918); deputat 
în Parlamentul României (din 1919) şi senator.  

În iulie 1921 se angajează politic în cadrele Partidului Ţărănesc (I. 
Mihalache), iar după 1926 în acelea ale Partidului Naţional Ţărănesc. A 
ocupat o serie de posturi ministeriale importante (Ministru de Stat, Ministru 
al Lucrărilor Publice etc.).  

După război Halippa este de mai multe ori arestat în legătură cu 
procesele fruntaşilor P.N.Ţ. În noaptea de 5/6 mai 1950 este arestat din nou 
şi întemniţat la Sighet, până în iunie 1952, când este predat autorităţilor 
U.R.S.S. Este condamnat la 25 de ani muncă silnică în Siberia. Predat din 
nou guvernului român (1955), este închis la Gherla (până în 1957). După 
eliberare, Halippa îşi redactează memoriile privind Sfatul Ţării şi unirea 
Basarabiei cu România. 

Ion Inculeţ (5 aprilie 1884, jud. Lăpuşna - 18 noiembrie 1940, Bucureşti) 
 Învaţă la Seminarul teologic din Chişinău, pe care-l absolvă în 1906. Se 

înscrie apoi la Facultatea de Teologie din Iuriev, de unde trece la Facultatea 
de Ştiinţe din Petersburg, unde studiază fizica şi matematica. În 1914 ocupă 
postul de fizician la Observatorul meteorologic principal din Rusia şi pe acela 
de profesor la Şcoala comercială din Petrograd; candidează apoi la postul de 
profesor de fizică la Facultatea de Ştiinţe din acelaşi oraş. Adept al ideilor 
socialiste, după izbucnirea revoluţiei ruse din 1917, Inculeţ intră în Partidul 
Socialist - Revoluţionar şi este ales membru în Sovietul deputaţilor, 
muncitorilor, ţăranilor şi soldaţilor. 

În august 1917 se întoarce la Chişinău, fiind numit ajutor de comisar 
gubernial al Basarabiei. Este ales preşedinte al Sfatului Ţării (21 noiembrie 
1917 - 27 martie 1918) şi preşedinte al Republicii Moldoveneşti (2 decembrie 
1917). Contribuie la actul de unire a Basarabiei cu România (27 martie 1918), 
fiind desemnat ministru al acestei provincii în guvernul român. Membru al 
Academiei Române (10 octombrie 1918). În perioada 1918-1940 a ocupat o 
serie de funcţii ministeriale importante în guvernele României (Ministru de 
Stat, Ministru al Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, Vicepreşedinte al Consiliului 
de Miniştri etc.). Deputat (din 1919) şi senator. Din ianuarie 1923 Inculeţ se 
încadrează în Partidul Naţional Liberal, devenind unul dintre membrii 
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marcanţi ai acestuia. După ultimatumul U.R.S.S. care a dus la ruperea 
Basarabiei din trupul ţării, Inculeţ este chemat din nou în guvern, ca Ministru 
Secretar de Stat (28 iunie - 4 iulie 1940). 

 
IV. Cuvânt de încheiere 
După implementarea noii orânduiri constituţionale a României Mari, în 

viaţa politică a Basarabiei au intervenit importante modificări, în spaţiul 
pruto-nistrean încadrându-se partidele politice tradiţionale din Vechiul Regat 
– Partidul Naţional Liberal şi Partidul Naţional Ţărănesc. 

Totuşi, după cum spunea marele politician basarabean Constantin Stere, 
ţărănimea este singura forţă socială vie în Basarabia. Din punct de vedere 
naţional, importanţa politică a ţărănimii e cu atât mai mare, cu cât numai ea 
– prin caracterul ei etnic – asigură unitatea naţională. 

După o privire generală asupra tuturor provinciilor întrunite în România 
Mare, substratul superficial de aluviuni uşoare, datorită influenţelor culturale 
străine – înrâurirea rusească în Basarabia, germană în Bucovina, ungurească 
în Ardeal, grecească pe vremuri, şi acum franţuzească în Vechiul Regat – 
apare peste tot, ca un strat unic de granit, aceeaşi clasă a ţărănimii româneşti 
muncitoare, ale cărei însuşiri caracteristice nu le-a putut corupe urgia istoriei. 

Conform lui Stere, din punct de vedere social şi politic, ţărănimea în 
Basarabia e singura forţă pe care se poate rezema o acţiune politică creatoare. 
Basarabia nu are industrie şi proletariat industrial. Oraşele ei sunt simple 
centre administrative şi locul de târg pentru populaţia ţărănească înconju-
rătoare.  

În literatura de specialitate se vorbeşte excesiv despre aşa-numita 
politică regională pe care basarabenii ar fi desfăşurat-o în România inter-
belică. Niciodată, se sugerează, ei nu s-au simţit în largul lor în noua 
componenţă şi de aceea au amendat, solidar, sistemul politic românesc. 
Nimic mai fals. Partidul Ţărănesc basarabean, care îi includea pe Pan 
Halippa, D. Ciugureanu, Şt. Ciobanu, Emil Catelli etc., fuzionează în 1921 
cu Partidul Ţărănesc din Regat – Ion Mihalache. Cererea fusese depusă de  
C. Stere. Iar gruparea lui Ion Inculeţ fuzionează, în 1923, cu Partidul 
Naţional-Liberal. Practic, în 1923, etapa „Basarabia pentru basarabeni” s-a 
încheiat, chiar şi formal. Şi înainte, şi după 1923, confruntările interne dintre 
diferite grupări basarabene au constituit un factor care a blocat unificarea şi 
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funcţionarea instituţiilor. De aceea, a vorbi despre „unitatea basarabenilor” 
faţă cu Vechiul Regat este un nonsens.  

Mai mult, criticile oamenilor politici basarabeni erau politice, nu etnice, 
nici măcar regionale. Contestând, de pildă, dreptul guvernului liberal de a 
organiza încoronarea lui Ferdinand I la Alba-Iulia (15 octombrie 1922), 
principalele partide de opoziţie, printre care şi Partidul Ţărănesc, inclusiv 
basarabenii afiliaţi, au refuzat să participe. La fel, poziţia fruntaşilor 
basarabeni faţă de adoptarea Constituţiei din 1923 a fost diferită: gruparea lui 
Ion Inculeţ, care la 20 ianuarie a fuzionat cu Partidul Naţional-Liberal, a 
susţinut şi a votat legea fundamentală, pe când gruparea lui Pan Halippa, care 
se contopise cu Partidul Ţărănesc, aflat în opoziţie, adoptă o atitudine 
negativă. Documente emblematice precum memoriile sau discursurile din 
1924 lansate de basarabeni nu erau în niciun caz împotriva Unirii, ci 
împotriva politicianismului – criticat deseori de pe poziţii de partid evidente 
– demolat în numele Unirii şi în numele responsabilităţii pe care un asemenea 
gest sacrosanct o punea în faţa omului politic român.  

Viaţa politică a fostei provincii ţariste s-a schimbat structural după 
Unire, şi în special după adoptarea Constituţiei din 1923. Din punct de vedere 
al modernizării politice, primele alegeri organizate pe baza sufragiului 
universal au avut loc în 1919. Organizarea democratică a populaţiei – chiar 
dacă nu impecabilă – era cu totul altceva decât regimul ţarist de până atunci. 
Premisele unei modernizări politice în Basarabia pot fi consemnate în 
perioada interbelică. Constituţia din 1923, act fundamental de respiraţie 
europeană, va rămâne în vigoare până în 1938. Din punct de vedere politic, 
procesul de „formare a naţiunii” derulat atunci este primul proiect de 
modernizare a teritoriului dintre Prut şi Nistru după normele şi criteriile 
democraţiei liberale occidentale, cu toate carenţele de funcţionare, deseori 
evidente.  
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PROCEDURA CIVILĂ DUPĂ UNIREA DE LA 1918 – 
UNIFICARE ŞI PROGRES 

  
Nicolae CĂRĂUŞ 

Auditor de justiţie al Institutului Naţional al Magistraturii  
 
I. Introducere 
Actul istoric de la 1 decembrie 1918, deşi a dus la contopirea sufletească 

a tuturor românilor, contopirea legislaţiei din Vechiul Regat şi cea din 
provinciile alipite urma să se realizeze mai târziu, după îndelungi dezbateri şi 
frământări. 

Astfel, după momentul Marii Uniri de la 1918, în România întregită 
existau mai multe legiuiri ale procedurii civile care se aplicau în Vechiul 
Regat şi teritoriile alipite. În Vechiul Regat era aplicabil Codul de procedură 
civilă de la 1865, întocmit pe baza Codului de procedură civilă francez de la 
1806 (în forma de la 1842) şi a Codului de procedură civilă a cantonului de 
Geneva din 29 septembrie 1819. Codul de procedură civilă din Vechiul Regat 
a fost modificat în mod radical la 1900, moment în care ministru de justiţie 
era C. Disescu, apoi la 1907 şi 1909, la care se adaugă diversele modificări 
prin legile speciale (de. ex. legea accelerării judecăţilor din 1925 despre care 
vom vorbi mai jos). 

În Ardeal era în vigoare Legea de procedură civilă I din 1911 (lege 
maghiară) intrată în vigoare prin Legea LIV din 1912 şi pusă în aplicare pe 
ziua de 15 ianuarie 1915, conform Legii XXXIV din 1914. Legea de 
procedură civilă din Ardeal era bazată pe principiul oralităţii, organiza o 
procedură expeditivă şi avea multe instituţii moderne, bine organizate1. În 
ceea ce priveşte executarea silită, în Ardeal aceasta era organizată prin Legea 
LX din 1881, modificată ulterior în 1908 şi 1912.  

În Bucovina era în vigoare Codul de procedură civilă austriacă din 14 
iulie 1895, care reprezenta rezultatul discuţiilor şi criticilor vechilor proceduri 
austriace. 

În Basarabia era în vigoare Codul rus de procedură civilă. Acesta s-a 
aplicat în acest teritoriu până în 1928, când prin Legea din 4 aprilie s-a extins, 

                                                            
1 Victor G. Cădere, Tratat de Procedură civilă după Legile de Unificare şi Legile 

Provinciale în vigoare, ed. a II-a, Tipografiile Române Unite, Bucureşti, 1935, p. 41. 
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odată cu Codul civil şi comercial, şi Codul de procedură civilă română, fiind 
abrogată astfel procedura rusă.  

Aşa cum am arătat şi mai sus, actul Marii Uniri nu a dus şi la realizarea 
unificării legislative, care din multiple dificultăţi nu se putea realiza decât 
succesiv şi într-o perioadă de timp relativ îndelungată1. Prin urmare, noul stat 
român, la fel ca toate statele refăcute sau mărite prin războiul mondial, a 
conservat în parte legiuirile provinciilor alipite2 (autorul citat compara 
situaţia României cu situaţia Franţei faţă de Alsacia şi Lorena sau cea a 
Serbiei faţă de teritoriile dezlipite din Imperiul Habsburgic).  

În aceste condiţii, deşi întreg teritoriul României se afla sub imperiul 
unei suveranităţi unice, legi diferite guvernau regiuni diferite, această situaţie 
creând premisele apariţiei conflictelor de drept interprovincial. 

 
II. Conflictele de drept interprovincial. Soluţii 
Cu privire la conflictul de drept interprovincial, s-a arătat3 că se soluţio-

nează, în linii generale, prin aplicarea principiilor de drept internaţional. Cu 
toate acestea, acelaşi autor a susţinut că conflictele de drept interprovincial 
diferă de cele de drept internaţional prin faptul că cele dintâi nu pun faţă-n 
faţă suveranităţi politice diferite, ci doar reguli de drept diferite, care exprimă 
suveranitatea unui singur stat. Astfel, s-a concluzionat că regulile de drept 
internaţional nu erau suficiente pentru soluţionarea conflictelor de drept 
interprovincial, ci era necesar să se identifice un criteriu nou, particular, 
specific acestui tip de conflicte. 

În acest sens, s-a arătat4 că, în existenţa istorică a statului român, 
singurele legi care pot fi considerate ca acte de autoritate proprie ale acestuia 
sunt numai cele cuprinse în lucrările de codificare ale Vechiului Regat. Legile 
Ardealului, Bucovinei şi Basarabiei fiind acte de autoritate ale statelor sub 
dominaţia cărora s-au aflat până la unire, ele n-au devenit legi locale decât 
prin adoptarea lor ca legi naţionale şi tranzitorii. Prin urmare, s-a susţinut că 
în situaţiile în care normele de drept internaţional nu ar fi apte să concilieze 
conflictele dintre legile Vechiului Regat cu cele ale provinciilor alipite, 

                                                            
1 Eugen Herovanu, Tratat teoretic şi practic de Procedură civilă. Organizare judecăto-

rească şi competinţă, vol. I, Institutul de Arte Grafice Viaţa Românească, Iaşi, 1926, p. 51. 
2 Idem, p. 51. 
3 Idem, p. 52. 
4Ibidem. 
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întâietate au regulile de drept ale Vechiului Regat, întrucât de bine de rău ele 
exprimă spiritul juridic român, formând baza instituţiilor naţionale, şi mai 
ales pentru că, ele alcătuiesc, atât în sens tehnic, cât şi istoric, dreptul naţional 
român, în care tind să se absoarbă toate legiuirile cu caracter local1.  

Faţă de raţionamentul prezentat mai sus, s-a arătat2, cu titlu de exemplu, 
că se impun a fi îmbrăţişate următoarele soluţii practice în soluţionarea 
conflictelor de legi interprovinciale:  

1. În conflictul de competenţă dintre două sau mai multe tribunale ale 
unor provincii diferite, atunci când printre acestea figurează şi un tribunal din 
Vechiul Regat, soluţia ar trebui căutată în vechea lege de procedură civilă. 
Dar, dacă conflictul ar avea loc doar între instanţe ale regiunilor alipite, 
normele aplicabile ar fi cele din dreptul internaţional. 

 2. Pentru comisiile rogatorii care ar avea loc de la o provincie la alta ar 
fi trebuit să se aplice regulile care se aplicau comisiilor rogatorii interna-
ţionale;  

3. Cauzelor venite pe cale de trimitere, după casare, de la un tribunal cu 
o legislaţie, la altul cu o legislaţie diferită, ar fi trebuit să li se aplice, sub 
aspectul regulilor care stabilesc competenţa şi a celor de procedură, legea 
tribunalului de trimitere3, întrucât legile de acest fel sunt în regulă generală 
teritoriale, iar în privinţa tuturor formelor de îndeplinit se aplică principiul 
locus regit actum.  

Cu privire la acest din urmă aspect, jurisprudenţa4 a propus o soluţie 
contrară statuând că: „Văzând că se pune în discuţie chestiunea de a şti dacă 
afacerea urmează a fi judecată după regulile de procedură civilă română sau 
cele ale procedurei civile ruse, în vigoare în Basarabia; având în vedere că 
litigiul de faţă este de competinţa instanţelor de judecată din Basarabia, unde 
s-a şi judecat atât în primă instanţă cât şi în apel, fiind venită spre judecare 
înaintea curţei de apel Iaşi, numai ca instanţă de trimitere; Că deci este 

                                                            
1 V. Corneliu Botez, Conflictul legilor locale din terit. ţinuturilor alipite şi legile Vechiului 

Regat, Ardealul juridic 1922, nr. 19 apud E. Herovanu, op. cit., 1926, p. 53. 
2 E. Herovanu, op. cit., p. 54. 
3 De menţionat că la acel moment termenul de tribunal de trimitere era utilizat pentru a 

desemna tribunalul căruia i s-a trimis spre judecare un dosar ca urmare a desfiinţării hotărârii 
într-o cale de atac.  

4 Curtea de Iaşi s. II, (jurnalul 425 din 11 martie 1925, afacerea Al. Pronin cu Iulia 
Cheropol) apud E. Herovanu, op. cit., p. 54. 
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evident că litigiul urmează a se rezolva după regulele de procedură civilă 
aplicabile în Basarabia (…). Pentru aceste motive, Curtea constată că 
afacerea urmează a fi judecată după regulele procedurei civile ruse (...)”. 

Într-o altă opinie1, s-a arătat că, în legislaţiile în care nu există dispoziţii 
pentru soluţionarea conflictelor de drept interprovincial, cum este cea 
română, sunt aplicabile regulile de drept internaţional privat, fără a se face 
niciun fel de nuanţare. În acest sens, s-a susţinut că la fel ca în dreptul interna-
ţional privat, şi în cazul conflictului de drept interprovincial, competenţa se 
stabileşte după legea locului unde s-a introdus litigiul. 

Şi cu privire la acest aspect, în practică2 s-a decis diferit atunci când s-a 
pus problema determinării competenţei în cazul unui litigiu dintre doi 
comercianţi din România, dar care locuiau în teritorii cu legislaţii diferite3, 
statuându-se că: „În caz de conflict între două legislaţiuni: cea română şi cea 
maghiară (...) atunci când se dispută o obligaţiune referitoare la mobile 
considerate ca bunuri izolate, individuale, care a luat naştere între doi 
comercianţi din România, dar locuind în teritorii cu drepturi juridice diferite 
(legislaţiuni diferite), competinţa Trib. de pe teritoriul căruia urmează a se 
aplica legile în vigoare se stabileşte după Statutul personal al celui obligat. 
Principiul actor sequitur forum rei este aplicabil, în speţă, căci fiind vorba de 
bunuri izolate, individuale se aplică legea personală a străinului, adică legea 
română, aşadar Tribunalul competinte este acela unde a luat naştere obliga-
ţiunea: Trib. Dolj secţia III-a com. (...) Că, prin urmare, faţă de cele de mai 
sus, tribunalul găseşte întemeiată excepţia dilatorie ridicată de pârât şi cată a 
o admite, - declinând competinţa de a statua în această afacere, care urmează 
a fi înaintată Trib. Dolj secţia III-a com. şi de notariat – spre judecare (...)”.  

 

                                                            
1 Const. Gr. C. Zottta, Cod de Procedură Civilă Adnotat, vol. IV, ed. a II-a, 1930-1941, 

Doctrina, observaţiuni şi jurisprudenţa cea mai recentă a întregii Proceduri Civile, pusă în acord 
cu Legea accelerării judecăţilor (1929) şi Legea Execuţiunii Silite (1938), Institutul de Arte 
Grafice, Bucureşti, 1941, p. 7. 

2 Sentinţa comercială nr. 22, pronunţată de Tribunalul Târgul Mureş, în urma Audienţei 
de la 25 ianuarie 1923 publicată în Curierul Judiciar nr. 20/1923, p. 310. 

3 În acest litigiu reclamantul cu firma înregistrată în Tg. Mureş a chemat în judecată la 
acest tribunal pe firma pârâtă din Craiova, spre a fi obligată la plata debitului principal + 
dobânda aferentă. 
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III. Necesitatea unificării şi reformării procedurii civile. Mijloace şi 
scop 

Situaţia descrisă de noi mai sus a condus la apariţia unor probleme 
practice şi teoretice la care practicienii şi doctrinarii de atunci, aşa cum am 
văzut, trebuiau să găsească soluţii. Dar această situaţie „tulbure” – cu patru 
legislaţii diferite în materia procedurii civile pe teritoriul unei singure ţări – 
nu putea să treneze la nesfârşit astfel, se impunea unificarea legislaţiei 
procesuale civile, care să fie în vigoare pe întreg teritoriul României Mari şi 
care ar fi dus la consolidarea statului. În acest sens, s-a opinat că „unificarea 
sufletească a neamului nostru, închipuită şi dorită de toţi ca un ideal naţional, 
ne impune unificarea legislativă. Înfăptuirea acestei imense opere de ordin 
juridic cere să cunoaştem tendinţele sociale, legislaţia vechiului regat, a 
teritoriilor alipite, precum şi tot progresul juridic realizat în ţările înaintate în 
cultură”1. 

La acea vreme era limpede că era necesar a se realiza nu doar unificarea 
procedurii civile, ci şi modificarea şi reformarea acesteia, întrucât procesele 
din Vechiul Regat se soluţionau cu mari întârzieri, cauzate, în principal, de 
dispoziţiile de procedură civilă, care erau „greoaie, lipsite de sistemă şi de 
sancţiuni, constituind astfel o mare piedică”2. Astfel, deşi necesitatea 
unificării şi reformării procedurii civile nu era contestată de doctrinari, în 
ceea ce priveşte mijloacele prin care acest lucru să se realizeze, părerile erau 
împărţite. 

Unii susţineau că unificarea se putea face introducându-se pur şi simplu 
legile din Vechiul Regat fără multe modificări şi în ţinuturile alipite, întrucât 
procedura civilă aplicabilă în Vechiul Regat era superioară procedurilor 
civile care se aplicau în ţinuturile alipite, în vreme ce alţii susţineau contrariul, 
considerând că era necesară o legislaţie nouă care să corespundă nevoilor 
populaţiei din întreaga Românie unită, iar în făurirea acestei legislaţii noi 
legiuitorul de la acea vreme trebuia să se inspire din legile de procedură civilă 

                                                            
1 P. Vasilescu, Competinţa din Procedura civilă din Bucovina, „Curierul Judiciar”,  

nr. 10/1927, p. 145.  
2 Em. Dan, Procedura accelerată din 19 mai 1925, Legea privitoare la unificarea unor 

dispoziţiuni de procedură civilă şi comercială pentru înlesnirea şi accelerarea judecăţilor înain-
tea Tribunalelor şi Curţilor de Apel, precum şi pentru unificarea competenţei judecătoriilor, 
Adnotată, Ed. Librăriei SOCEC&Co. Soc. Anonimă, Bucureşti 1925 – Prefaţă 
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din teritoriile alipite, acestea fiind superioare procedurii civile din Vechiul 
Regat1.  

Cei care susţineau această din urmă opinie au arătat că trebuie să se aibă 
în vedere că întreaga legislaţie din Vechiul Regat a fost făcută în anii 1864 şi 
1865 în mod pripit şi cu puţine modificări după codurile franceze, iar la acel 
moment aceasta nu mai corespundea realităţilor sociale de atunci2, neţinând 
seama în mod suficient de progresele ce au făcut de atunci ştiinţele juridice 
şi nici de experienţele practicei judecătoreşti. Mai mult decât atât, acelaşi 
autor era de părere că legile din Vechiul Regat nu corespundeau pe deplin 
necesităţilor ţării nici la momentul promulgării lor, întrucât acestea au fost 
copiate dintr-o legislaţie făcută pentru o ţară cu o cultură mai înaintată şi cu 
totul alte relaţii sociale. În acest sens s-a arătat că procedura civilă din Vechiul 
Regat nu se bucura de un renume bun, întrucât procesele durau foarte mult 
timp, erau foarte costisitoare, iar o parte litigantă care voia să recurgă la 
şicană avea la îndemână toate mijloacele pentru a determina lungirea 
proceselor, neajunsuri care nu au fost înlăturate nici prin Legea din 14/3 din 
1900. Astfel, şi după modificarea procedurii civile prin Legea din 14/3 din 
1900, în literatura de specialitate şi practică s-a considerat că3: „în procedura 
actuală domneşte nesiguranţa, teama de surprindere, de incidente ”; „recla-
manţii au posibilitatea (...) să ascundă unele împrejurări şi (...) să producă 
confuziune (...) să încerce falsificarea adevărului fără nici o posibilitate de 
risc”; „provin numeroase modificări de acţiuni”; că „procedura durează foarte 
lung timp şi este foarte costisitoare”. De asemenea, s-a susţinut4 că legiuitorul 
de la 1900 care a modificat procedura civilă s-a mărginit mai mult să corijeze 
textele îndoioase ale acesteia, susceptibile de interpretări contrare, care 

                                                            
 1 Cu privire la superioritatea procedurilor civile din teritoriile alipite, s-a susţinut că 

această idee s-a născut din „propaganda făcută de juriştii Ardealului cari se temeau să nu fie 
prea curând şi fără metodă despărţiţi de legile cu cari se obişnuiseră”- G.P. Docan, Legi 
maghiare – Legi române, „Curierul Judiciar” nr. 28/1923, p. 433. 

2 Corneliu Chiseliţă, Unificarea legislaţiunei şi reforma procedurei civile, “Curierul 
Judiciar” nr. 7/1921, p. 97; Corneliu Botez, Reforma Codului de Procedură civilă faţă de 
necesităţile dreptului actual, „Curierul Judiciar” nr. 3/1923, p. 33. 

3 Vasile Toncescu, Raport despre chemările în judecată, administrarea probelor etc., 
1919, p. 6, 9, 10, 17, 23, 25; C. Stoicescu, Renaşterea României nr. 22, 24, anul II, vol. III; 
Traian Scriban, „Curierul Judiciar” nr. 10/1920, p. 87 şi nr. 28, p. 229 apud Corneliu Chiseliţă, 
Unificarea legislaţiunei şi reforma procedurei civile, „Curierul Judiciar” nr. 7/1921, p. 99. 

4 C. Botez, op. cit, p. 35. 
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îngreunau sarcina tribunalelor, dar s-a ferit să se atingă de însăşi principiile 
ei conducătoare, or, răul rezida în însăşi aceste principii. 

În ceea ce priveşte legile din ţinuturile alipite, s-a susţinut1 că arătau 
progrese necontestabile comparativ cu legile din Vechiul Regat, iar în 
privinţa lor nu exista o necesitate urgentă de reformă, acestea fiind bune şi 
moderne, mult mai noi decât cele din urmă, care, cu puţine excepţii, nu erau 
decât traducerea codurilor franceze promulgate în anii 1806-1808. În concret, 
s-a apreciat că legea de procedură civilă austriacă, intrată în vigoare în 
Bucovina la 1898 era bazată pe principiile oralităţii şi nemijlocirii şi conţinea 
dispoziţii foarte eficace în sensul înlăturării amânărilor neînfrânate, de a 
accelera mersul proceselor, de a împiedica surprinderile, incidentele inutile 
şi orice şicană, de a garanta fiecărui cetăţean o justiţie bună, dreaptă, grabnică 
şi ieftină, acordând totodată judecătorului un drept foarte întins de a dirija 
procesul2. Populaţia din Bucovina era foarte mulţumită cu procedura civilă 
austriacă şi nicicând nu s-au auzit plângeri cu privire la faptul că aceasta ar 
da loc la şicană, tărăgări şi nici cu privire la durata lungă a proceselor. 

De asemenea, din codul german de procedură civilă s-a inspirat şi proce-
dura civilă maghiară în vigoare de la 1911 şi introdusă în Ardeal de la 1914. 
Prin urmare, existau păreri că şi procedura civilă maghiară era superioară 
celei din Vechiul Regat. 

Faţă de avantajele procedurii civile austriece în vigoare în Bucovina, dar 
şi ale celei din Ardeal, prezentate mai sus, s-a opinat3 că este necesară 
unificarea şi reformarea procedurii civile din întreaga ţară prin împrumutarea 
în legislaţia procesuală civilă din Vechiul Regat a dispoziţiilor de procedură 
civilă mai evoluate din legile străine în vigoare în ţinuturile alipite şi care 
corespundeau raporturilor economice, politice şi sociale ale României. De 
asemenea, s-a considerat că, în procesul de unificare şi reformare a procedurii 
civile, legiuitorul de la acea vreme trebuia să nu se ghideze de sentimente 
naţionale şi separatiste, care ar da naştere unor soluţii unilaterale (adică 
extinderea procedurii civile din Vechiul Regat şi în teritoriile alipite fără nicio 
modificare)4.  

                                                            
1 C. Chiseliţă, op. cit., p. 98. 
2 Idem, p. 99. 
3 Idem, p. 98. 
4 Idem, p. 98. 
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Având în vedere unele instituţii mai evoluate ale procedurilor civile din 
teritoriile alipite, vom prezenta în continuare câteva propuneri ale doctri-
narilor1 cu privire la aspectele care, în opinia lor, trebuiau preluate în 
procedura civilă din Vechiul Regat şi de care legiuitorul român trebuia să ţină 
cont în procesul de unificare şi reformare a procedurii civile din România: 

1. Să se preia dispoziţiile legale stricte referitoare la conţinutul obliga-
toriu al fiecărei acţiuni, precum şi cele referitoare la condiţiile pentru admi-
terea unei modificări a acţiunii în decursul procesului. Acţiunile care nu 
conţin elementele necesare să se respingă în scop de îndreptare. 

2. Îndatorirea pârâtului de a se pronunţa printr-un înscris procesual la 
timp şi precis asupra acţiunii, atât în privinţa aserţiunilor de fapt, cât şi în 
privinţa „obiecţiunilor juridice”; 

3. Înmânarea citaţiilor prin poştă şi fără taxe. Să nu se menţină în niciun 
caz suspendarea procedurii până la achitarea taxelor de înmânare. Taxele de 
judecată să fie reduse şi proporţionate astfel încât să nu devină o povară 
pentru părţi, ci să fie în raport direct cu realele servicii aduse de justiţie, 
întrucât, aşa cum s-a opinat, „scumpetea justiţiei e încă una din formele 
injustiţiei2”. 

4. Asupra acţiunii să se fixeze o „audienţă” prealabilă (prima şedinţă) 
care să aibă drept scop încercarea unei înţelegeri şi „anunţarea” excepţiilor 
care ar fi dus la împiedicarea judecării procesului (excepţiilor declinatorii), 
precum şi finalizarea cauzei printr-o sentinţă în lipsă după recunoaştere sau 
după renunţare. „Audienţa” prealabilă să aibă loc înaintea preşedintelui de 
secţie sau a unui alt judecător delegat ca judecător unic; cu alte cuvinte, 
raţiunea acestei instituţii era de a rezolva chestiunile preliminare şi de a orga-
niza dezbaterile viitoare, care urmau să aibă loc în faţa completului de 
judecată (instituţia era prezentă atât în procedura civilă austriacă, cât şi în cea 
maghiară). 

5. Judecătorul să fie îndreptăţit de a respinge susţinerile şi probele oferite 
în proces prea târziu, cu vădita intenţie de lungire a procesului şi de a impune 

                                                            
1 Corneliu Botez, Reforma Codului de Procedură civilă faţă de necesităţile dreptului 

actual (urmare şi sfârşit), „Curierul Judiciar” nr. 4/1923, p. 51-56; C. Chiseliţă, op. cit.,  
p. 100-102. 

2 Albert Tissier, Le role social et economique des regle de la procedure civile, prelegere 
ţinută la Colegiul Liber al Ştiinţelor sociale în 1910, reprodusă în „Les methodes juridiques”, 
Paris 1911 apud C. Botez, Reforma Codului de Procedură civilă faţă de necesităţile dreptului 
actual, Curierul Judiciar nr. 3/1923, p. 34. 
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părţii culpabile „recompensarea” cheltuielilor cauzate prin aceasta, în caz de 
admitere a susţinerilor şi a probelor „întârziate”. 

6. Termenele să fie scurte şi prorogabile numai în caz de necesitate 
inevitabilă şi probat. De asemenea, să fie scurtate termenele căilor de atac (în 
acest sens legiuitorul austriac prevăzând un termen de 14 zile, care putea fi 
preluat şi în legislaţia română). Odată cu scurtarea termenelor să se prevadă 
şi posibilitatea „restabilirii” termenelor sau prorogarea termenelor de atac 
omise sau de înfăţişare, dacă acestea s-au „pierdut” dintr-o cauză de forţă 
majoră (o astfel de posibilitate era reglementată în procedura austriacă, 
ungară şi cea rusă).  

7. Amânările să nu se poată face niciodată prin simpla înţelegere a 
părţilor şi să fie admisibile doar în cazul unor motive foarte importante, 
serioase şi anume:  

- dacă s-ar opune înfăţişării unei sau ambelor părţi sau dezbaterilor 
şedinţei o piedică neînlăturabilă sau totuşi foarte relevantă şi în general dacă 
fără amânare o parte ar suferi o daună ireparabilă;  

- dacă judecătoria este împiedicată prin alte obligaţii oficiale sau prin alte 
cauze importante;  

- dacă se ordonă săvârşirea unei probe relevante, ce nu se poate executa 
înaintea forului procesual sau dacă se iveşte necesitatea de a procura spre 
finalizarea dezbaterilor documente sau obiecte pentru constatarea prin 
autopsie. 

8. Judecătorul să aibă dreptul şi îndatorirea de a dirija procesul şi de a 
pregăti, după putinţă totul, pentru terminarea procesului la şedinţa de 
judecată. 

9. Reprezentarea obligatorie a părţilor litigante prin avocaţi în procesele 
de competenţa unui tribunal şi înaintea instanţelor superioare. 

10. Obligarea părţii litigante care a pierdut procesul şi care a fost de 
rea-credinţă la plata către partea adversă a unei despăgubiri corespunzătoare, 
la cererea acesteia din urmă.  

11. Aprecierea probelor să se facă în mod suveran şi liber de către 
judecător. De asemenea, să fie înlăturate dispoziţiile care nu admit proba cu 
martori în cauzele cu o importanţă mai mare, precum şi a celor care restrâng 
sfera persoanelor care pot fi ascultate în această calitate, iar jurământul 
supletoriu şi decizoriu dat şi referit cu instituţia simplă a interogatoriului 
părţilor. 
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12. Să se treacă de la sistemul apelului nelimitat la sistemul apelului 
limitat. Sistemul apelului nelimitat era cunoscut în procedura română, 
transilvăneană şi basarabeană. Acesta presupunea că în faţa instanţei de apel 
se puteau prezenta fapte şi dovezi noi, iar instanţa dezbătea din nou întreaga 
cauză, cercetând din nou probele şi decizând pe o bază nouă sau poate mai 
largă. 

Dezavantajul apelului nelimitat consta în faptul că munca judecătorilor 
de la prima instanţă era zadarnică, iar hotărârii pronunţate în primă instanţă i 
se răpea efectul. În plus, judecătorii, ştiind cât de „nestatornică” era procedura 
în faţa primei instanţe (de multe ori părţile nici nu-şi dădeau silinţa să depună 
în faţa primei instanţe materialul procesual), nu erau stimulaţi să depună toate 
diligenţele şi sârguinţele pentru rezolvarea cauzelor. 

Sistemul apelului limitat era consacrat în procedura bucovineană şi se 
caracteriza prin faptul că instanţa de apel nu judeca cauza din nou, ci cerceta 
numai în limitele cererii de apel dacă prima instanţă a judecat bine pe baza 
dezbaterilor şi probelor administrate în faţa sa şi dacă procedura a fost 
corectă. 

13. Să se introducă posibilitatea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de a 
statua asupra fondului, atunci când aceasta ar menţine în întregime consta-
tările de fapt ale instanţei de fond, întrucât în acest caz nimic nu mai rămâne 
decât să se aplice dreptul, ceea ce ar duce la terminarea de îndată a procesului. 
În Bucovina, Curtea de Casaţie avea această posibilitate, procedura austriacă 
bazându-se pe trei grade de jurisdicţie. Împotriva unei hotărâri a instanţei de 
apel partea putând exercita calea ordinară de atac a „recursului în reviziune” 
şi, dacă se constata greşita aplicare a legilor, Curtea de Casaţie judeca asupra 
fondului. 

Aşa cum am arătat mai sus, o parte a doctrinei nu considera procedura 
civilă a ţinuturilor alipite superioară celei române aplicabile în Vechiul Regat, 
ba din contră, considera că raportul de superioritate este în sens invers.  

Astfel, s-a arătat1 că Codul de procedură civilă român, revizuit şi modi-
ficat la 1900, poate fi considerat mai nou decât cel austriac din 1895. De 
asemenea, acelaşi autor a încercat să combată unele din criticile care se 
aduceau procedurii civile române. Astfel, cu privire la faptul că procesele din 
Vechiul Regat erau costisitoare, s-a susţinut că acest fapt nu este cauzat de 

                                                            
1 Demetru Paraschivescu, Procedura civilă română faţă cu unificarea legislaţiunei, 

Curierul Judiciar nr. 33/1921, p. 513. 
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procedura civilă, ci de legea timbrului, care urmăreşte să aducă un venit mai 
mare statului din judecarea proceselor, acest defect putând fi îndreptat prin 
introducerea unei taxe proporţionale cu valoarea procesului care să fie plătită 
o singură dată – la introducerea acţiunii. 

În ceea ce priveşte lentoarea proceselor cauzată de neconformarea 
părţilor de a depune odată cu acţiunea actele de care înţeleg să se servească 
sau de depunerea unei acţiuni incomplete, s-a susţinut că soluţia nu este de a 
introduce o decădere absolută pentru neîndeplinirea acestor formalităţi, 
întrucât acest lucru ar însemna sacrificarea dreptului pentru formă. 

Mijloacele prin care, în opinia acestui autor, se putea înlătura tărăgănarea 
proceselor erau: aplicarea uniformă a codului de procedură atât la judecătorii 
şi tribunale, cât şi în faţa curţilor de apel; pricinile în care se cere amânarea 
pentru administrarea unei probe (martori, expertize) să se ia cu prioritate 
înaintea proceselor care rămân a fi judecate, pentru ca cele dintâi să nu fie 
amânate din oficiu din cauza acestora din urmă. 

În ceea ce priveşte superioritatea procedurii civile maghiare, s-a 
subliniat1 că ideea conform căreia aceasta este superioară celei române este 
una falsă şi dăunătoare: falsă pentru că şi aceasta are părţi mai puţin bune, la 
fel cum multe erau părţile bune din procedura civilă română, iar dăunătoare, 
pentru că determinau legiuitorul să nu se preocupe în mod serios de unificarea 
legislativă. Acelaşi autor considera că, în ceea ce priveşte raportul dintre 
legile maghiare şi cele române, adevărul era undeva la mijloc, în sensul că 
atât legile din Transilvania, cât şi cele din Vechiul Regat aveau şi defecte şi 
calităţi2.  

 
IV. Unificarea şi reformarea procedurii civile. Legea privind 

accelerarea judecăţilor din 1925  
După îndelungi dezbateri şi frământări ale doctrinei şi practicienilor 

vremii în ceea ce priveşte modul de reformare şi unificare a legislaţiei 
procedurale a României Mari, legiuitorul a făcut primul pas concret în acest 
sens. Astfel, la 1925 acesta a adoptat Legea privitoare la unificarea unor 
dispoziţiuni de procedură civilă şi comercială pentru înlesnirea şi 

                                                            
1 G.P. Docan, Legi maghiare – Legi române, Curierul Judiciar nr. 28/1923, p. 434. În 

această lucrare autorul face o analiză comparativă a principalelor instituţii din procedura civilă 
română şi cea maghiară – p. 441-443. 

2 Ibidem. 
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accelerarea judecăţilor1 înaintea Tribunalelor şi Curţilor de Apel, precum şi 
pentru unificarea competenţei judecătoriilor din 19 mai 1925 şi care urma să 
intre în vigoare începând cu 15 septembrie 1925.  

Raţiunile principale ale adoptării legii de mai sus pot fi extrase din expu-
nerea de motive2 a proiectului de lege care a stat la baza adoptării acesteia, şi 
anume:  

- Tribunalele deveniseră cele mai aglomerate instanţe, aglomerare gene-
rată de faptul că acestea aveau competenţa generală, precum şi de împre-
jurarea că acestea erau şi instanţe de apel în cauzele judecate în primă instanţă 
de judecătorii. La aceşti factori se adăuga şi creşterea considerabilă a 
numărului de procese după război. Anterior se mai încercase degrevarea 
tribunalelor prin lărgirea competenţei judecătoriei, dar acest lucru nu a reuşit 
întrucât cauzele trecute în competenţa judecătoriei veneau în apel sau în 
recurs înaintea tribunalelor. 

 Procedura civilă din Vechiul Regat fiind întocmită într-o epocă  şi 
pentru o epocă  care era diferită de vremurile de la acel moment, nu mai 
făcea faţă necesităţilor ce decurgeau din noile transformări ale dreptului, din 
înmulţirea proceselor şi complexitatea vieţii juridice. Această procedură lăsa 
părţilor litigante, după fixarea primului termen de judecată, o libertate prea 
mare în rânduirea dovezilor, libertate care prelungea în mod nejustificat 
litigiul. De asemenea, procedura fiind aproape exclusiv orală, suferea de 
marele inconvenient că după ore întregi de discuţii asupra fondului, acestea 
se terminau cu propunerea unei noi dovezi, pentru completarea celorlalte, iar 
cealaltă parte, pentru a nu se lăsa surprinsă, solicita un termen pentru a lua 
cunoştinţă de aceasta. Părţile puteau recurge la şicane şi surprize fără a se 
supune riscului vreunei sancţiuni. Cu alte cuvinte, această procedură suferea 
de viciile clasice ale procedurilor, era lentă, complicată şi costisitoare. 

 Problema unei justiţii rapide, după realizarea unităţii naţionale, s-a 
complicat cu necesitatea imperioasă de unificare a legislaţiei Vechiului Regat 
cu cea din ţinuturile alipite. Astfel, pe lângă viciile de procedură civilă care 
trebuiau înlăturate mai exista imperativul unificării legislaţiei în urma unirii 
teritoriale şi politice a ţărilor româneşti. Ghidaţi de acest îndoit motiv s-a 
întocmit proiectul legii accelerării judecăţilor, care îşi propunea să unifice 
procedurile civilă şi comercială în ceea ce priveşte introducerea acţiunilor şi 
                                                            

1 Denumită în continuare Legea pentru accelerarea judecăţilor 
2 Reprodusă în Em. Dan, op. cit., p. 112-130. 
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judecarea acestora înaintea tribunalelor şi a Curţilor de apel şi cu obiectivul 
bine definit de a înlesni şi accelera judecăţile. 

De asemenea, în expunerea de motive a legii accelerării judecăţilor s-a 
arătat că întârzierea judecăţilor cauzelor este cauzată, pe lângă deficienţele 
procedurii civile, şi de organizarea judecătorească. În acest sens s-a arătat că, 
pe lângă proiectul de lege privind accelerarea judecăţilor, s-a depus spre 
aprobare şi un proiect de lege pentru „unificarea circumscripţiilor, compu-
nerii şi funcţionării instanţelor judecătoreşti”, iar cele două proiecte de lege 
împreună aveau menirea ca în fiecare colţ al ţării cauzele să fie judecate de 
aceleaşi instanţe, la fel constituite şi după o procedură comună de judecată.  

În ceea ce priveşte unificarea procedurii civile, aceasta se putea realiza 
pe două căi: fie prin unificarea întregului Cod de procedură civilă, fie prin 
întocmirea unei legislaţii speciale, care să modifice numai unele dispoziţii din 
cele patru proceduri în vigoare, şi anume acelea care sunt într-o mare măsură 
cauza greutăţii cu care se distribuie justiţia. Era evident că era preferabil ca 
unificarea să se realizeze prin intermediul primei căi dintre cele enumerate 
mai sus, dar cum acest lucru presupunea o perioadă de timp mai îndelungată, 
iar problema reclama o soluţie grabnică, s-a recurs la cea de-a doua cale1.  

Legea accelerării judecăţilor însuma un număr de 70 de articole şi forma 
procedura unificată a unor dispoziţii de drept comun, care urmau să se aplice 
pe întreg teritoriul ţării, deşi continuau să fie în vigoare cele patru proceduri 
civile distincte, cu multe dintre principii fundamental deosebite. În acest sens, 
la articolul 53 din lege se prevedea că „legea de faţă formează, în materie 
civilă şi comercială, de natură contencioasă, înaintea tribunalelor ca primă 
instanţă şi ca instanţă de apel şi de recurs, precum şi înaintea Curţilor de apel, 
procedura unificată de drept comun pe întreg teritoriul ţării”. De asemenea, 
în cadrul aceluiaşi articol se prevedea că această procedură nu se aplică 
materiilor pentru care prin legi s-a instituit o procedură specială, decât în 
măsura în care şi sub regimurile procedurilor anterioare aceste legi se 
completau cu dispoziţiile dreptului comun, iar potrivit art. 57 din lege „de la 
data punerii în aplicare a legii de faţă se abrogă dispoziţiunile din procedurile 
civile şi comerciale în vigoare pe întreg teritoriul ţării, contrarii dispozi-
ţiunilor de mai sus”. Prin urmare, dispoziţiile art. 53 şi 57 din lege au asigurat 
îndeplinirea primului obiectiv al acesteia, unificarea în parte a procedurilor 
civile existente în Vechiul Regat şi în teritoriile alipite. 
                                                            

1 A se vedea în Em. Dan, op. cit., Prefaţă. 
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În ceea ce priveşte cel de-al doilea obiectiv al legii, acela de înlesnire şi 
accelerare a judecăţilor, acesta urma să fie atins prin noile reguli de procedură 
civilă prin care, considerăm noi, legiuitorul de la 1925 urmărea să introducă 
o riguroasă disciplină procesuală, prin consacrarea unui sistem de sancţiuni 
(nulităţi şi decăderi) bine determinat. 

În acest sens, legea accelerării judecăţilor prevedea, la art. 1 alin. 1, care 
era conţinutul obligatoriu al cererii de chemare în judecată. Printre cele mai 
importante cerinţe era aceea care se referea la obligativitatea reclamantului 
de a indica probele pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Consecinţele 
care interveneau în ipoteza în care cererea nu îndeplinea condiţiile prevăzute 
de lege erau diferite, în funcţie de lipsurile acesteia. Astfel, reclamantul nu se 
putea servi înaintea primei instanţe de alte acte şi probe decât cele invocate 
prin cerere (cu excepţia situaţiei când din dezbaterile procesului s-ar fi ivit 
necesitatea administrării unor dovezi noi, pe care reclamantul nu putea să le 
prevadă şi fără de care procesul nu putea fi soluţionat, iar celelalte lipsuri ale 
cererii atrăgeau nulitatea acesteia (art. 3 din lege).  

În mod simetric, dacă pârâtul nu depunea întâmpinarea în cele treizeci 
de zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată sau dacă o depunea, 
dar nu indica probele de care înţelegea să se folosească, acesta era decăzut 
din dreptul de a mai propune probe în faţa primei instanţe, cu excepţia 
situaţiei în care necesitatea acestora rezulta din dezbateri. 

De asemenea, dacă administrarea unei probe necesita anumite cheltuieli, 
partea căreia i s-a admis acea probă era obligată ca în termen de 5 zile de la 
încuviinţare să depună acele cheltuieli, sub sancţiunea decăderii din dreptul 
de a se mai folosi de acea probă în faţa primei instanţe – art. 19. 

Prin introducerea mecanismului descris mai sus, legiuitorul de la 1925 a 
introdus o fază scrisă, de pregătire a procesului înainte de a se ajunge la 
dezbaterea orală, care avea ca scop schimbul între părţi a cererii cu 
întâmpinarea, pentru a-şi face cunoscute probele de care acestea înţelegeau 
să se folosească, în vederea evitării surprinderilor în administrarea dovezilor. 
Astfel, s-a părăsit soluţia din procedura civilă din Vechiul Regat potrivit 
căreia părţile puteau să solicite probe oricând în cursul procesului, ceea ce 
dădea loc la şicane şi tărăgănări. În acest mod, s-a trecut de la o procedură 
aproape exclusiv orală la un sistem intermediar care îmbină procedura orală 
cu cea scrisă şi care „îşi însuşeşte avantajele – nu şi defectele – atât ale 
procedurii scrise, cât şi a celei orale”1. 

                                                            
1 Expunerea de motive a proiectului. 
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De asemenea, legea accelerării judecăţilor a introdus instituţia şedinţei 
preliminare1 de judecată care „era destinată pentru: a) încercarea de împăcare 
a părţilor; b) primirea declaraţiilor de recunoaştere sau de renunţare şi pro-
nunţarea hotărârii pe baza lor; c) rezolvarea cererilor de nulitate şi a tuturor 
excepţiunilor relative la timbru, incompetinţă, litispendenţă, conexitate, lipsă 
de calitate, autoritate de lucru judecat şi a oricăror alte excepţiuni;  
d) discuţiunea asupra admisibilităţii probelor, cercetări locale, expertize, veri-
ficări de scripte, interogatorii, jurământ, martori etc., precum şi administrarea 
acelora în stare a fi efectuate; e) discuţiunea asupra admisibilităţii în principiu 
a cererii reconvenţionale, a chemării în garanţie, a indicării autorului sau a 
disjungerii lor, şi f) eventual judecarea fondului, dacă e în stare de judecată” 
– art. 10 din lege. 

Din modul de reglementare a acestei instituţii rezultă că scopul acesteia 
era de a „netezi cât mai mult terenul de incidente, excepţiuni, admisibilităţi 
de probe etc., aşa încât ziua de fond să fie destinată numai administrării 
probelor dacă vor fi fost admise la şedinţa preliminară şi dezbaterii 
fondului2”. Cu alte cuvinte, scopul şedinţei preliminare era acela de a se 
pregăti procesul pentru administrarea probelor (care nu erau administrate în 
şedinţa preliminară sau între aceasta şi şedinţa de fond) şi dezbaterea sa, care 
aveau loc la şedinţa de fond - conform art. 22. Desigur, dacă era posibil, 
dezbaterea fondului avea loc chiar la şedinţa preliminară – art. 10 lit. f). 

Instituţia şedinţei preliminare a fost preluată cu îmbunătăţiri din dreptul 
bucovinean şi cel ardelean, întrucât, potrivit procedurii bucovinene, la şedinţa 
preliminară se „anunţau” excepţiile, acestea urmând să fie dezvoltate şi 
susţinute la o şedinţă următoare (prezenta dezavantajul că munca de la şedinţa 
preliminară rămânea zadarnică), iar potrivit celei ardelene, excepţiile erau nu 
doar „anunţate”, dar şi susţinute, ceea ce făcea ca reclamantul să fie luat prin 
surprindere. Or, potrivit legii accelerării judecăţilor, excepţiile erau 
„anunţate” prin întâmpinare şi susţinute la şedinţa preliminară ceea ce făcea 
să fie înlăturate inconvenientele din procedurile bucovineană şi ardeleană. 

Termenul de judecată pentru şedinţa preliminară nu era unul foarte lung, 
acesta trebuind să fie de cel puţin 5 zile de la expirarea termenului pentru 

                                                            
1 Instituţie prezentă atât în procedura ardeleană, care o numeşte şedinţa preliminară de 

constituire – art. 178 şi urm, cât şi în procedura bucovineană, care o numea prima înfăţişare – 
art. 239 şi urm. 

2 Raport - Raportor Cameră (Deputaţilor) - cu privire la proiectul legii accelerării 
judecăţilor (a se vedea Em. Dan, op. cit., p. 131-140). 



Procedura civilă după Unirea de la 1918 – unificare şi progres 127 

depunerea întâmpinării, iar odată cu termenul şedinţei preliminare judecăto-
rul fixa şi ora de prezentare – art. 9. 

De asemenea, o dispoziţie care contribuia la judecarea proceselor cu 
celeritate era cea care se referea la judecarea cauzei chiar dacă una din părţile 
procesului lipsea – art. 24 (s-a îmbrăţişat sistemul bucovinean)1, dispoziţii 
care se aplicau şi în ceea ce priveşte şedinţa preliminară – art. 15. Cu toate 
acestea, dacă lipseau ambele părţi ale procesului, judecarea acestuia se 
suspenda – art. 16. În această din urmă ipoteză nu s-a prevăzut posibilitatea 
de a se judeca procesul din frica de a nu se suprima în totalitate dezbaterile 
orale2.  

Au fost introduse amânările fără discuţii, care puteau fi cerute la înce-
putul fiecărei şedinţe – art. 44, precum şi instituţia termenului în cunoştinţă – 
art. 45, prevăzându-se că „partea care a fost prezentă la o înfăţişare în 
persoană sau prin procurator, indiferent dacă procuratorul ar avea sau nu 
drept a lua cunoştinţă de termen, nu va mai fi citată în tot cursul instanţei 
chiar dacă la termenele ulterioare ar absenta, ea fiind presupusă a cunoaşte 
termenele fixate şi aceasta şi în cazul când a fost chemată la interogator sau 
jurământ”.  

Amânarea cauzelor prin acordul părţilor nu putea avea loc decât o 
singură dată – art. 45, întrucât, pe de o parte, aceste amânări zădărniceau 
munca judecătorului şi a personalului instanţei, iar, pe de altă parte, în 
sistemul fixării orei de judecată amânările de comun acord ar constitui o 
piedică pentru procesele care puteau figura la ordinea zilei în locul celor 
amânate de comun acord. 

De asemenea, prin lege a fost sporit rolul activ al judecătorului, acesta 
putând să intervină în lupta judiciară dintre părţi nu numai pentru a pune din 
oficiu în dezbaterea părţilor orice chestiune care poate duce la soluţionarea 
procesului, dar şi pentru a ordona orice măsură sau dovezi care pot lămuri 
judecata – art. 26. În plus, în cauzele declarate urgente, judecătorul putea 
reduce termenul de depunere a întâmpinării de la 30 zile până la 8 zile, iar în 
cazul în care pârâtul locuia în străinătate termenul de 30 zile putea fi prelungit 
– art. 9. 

                                                            
1 În Basarabia oricare parte avea dreptul de a cere să fie judecată în lipsă. 
2 Raport - Raportor Cameră (Deputaţilor) - cu privire la proiectul legii accelerării 

judecăţilor. 
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În vederea degrevării tribunalelor, prin legea accelerării judecăţilor s-a 
extins competenţa judecătoriilor din întreaga ţară, acestea având competenţa 
de a judeca în primă şi ultimă instanţă litigii cu o valoare de până la 5.000 lei, 
inclusiv capital şi procente reclamate, iar în primă instanţă acestea aveau 
competenţa de a judeca procese cu o valoare de până la 50.000 lei – art. 59-62.  

Cu părere de rău, legea accelerării judecăţilor nu a îmbunătăţit situaţia în 
ceea ce priveşte costurile procesului, părţile fiind în continuare obligate la 
plata unor taxe de timbru care se percepeau pentru fiecare act în parte (se 
percepeau taxe pentru fiecare dintre actele şi cererile următoare: citaţiile şi 
dovezile, procesele-verbale sau certificatele de înmânare; întâmpinare; 
propuneri de chemare la interogatoriu; propunerile de martori – art. 54), iar 
nu unei taxe de timbru globale şi proporţionale cu valoarea litigiului, aşa cum 
se propunea de către doctrină şi practicieni. De asemenea, fixarea termenului 
şedinţei preliminare era condiţionată de dovada plăţii citaţiilor. 

O altă propunere făcută de practică şi doctrină pe care legiuitorul de la 
1925 nu a îmbrăţişat-o a fost cea referitoare la introducerea apelului limitat. 
Astfel, deşi apelul limitat era consacrat de procedura civilă din Bucovina, 
legiuitorul a ales să păstreze apelul devolutiv, prezent în celelalte proceduri 
în vigoare pe teritoriul ţării (Vechiul Regat, Ardeal şi Basarabia), părţile 
putând propune probe noi direct în apel. Cu toate acestea, s-au adus unele 
îmbunătăţiri regimului juridic al apelului, anume:  

 S-a scurtat termenul de apel, prevăzându-se în acest sens un termen de 
15 zile (art. 41), asemănător ca durată cu cel din dreptul austriac (în dreptul 
austriac era de 14 zile). 

 În mod similar cu regulile din faţa primei instanţe, s-a menţinut 
sistemul de sancţiuni şi în faţa instanţei de apel, în sensul că dacă cererea de 
apel nu avea conţinutul strict determinat de lege, cererea se anula. De 
asemenea, apelantul nu se putea folosi decât de probele propuse prin cererea 
de apel, iar intimatul doar de cele depuse prin întâmpinare (art. 37, 40). Dacă 
nu propunea probe prin cererea de apel, apelantul era decăzut din dreptul de 
a le mai propune, sancţiune aplicabilă şi intimatului. 

 Pentru a limita consecinţele efectului devolutiv al apelului, legiuitorul 
a introdus o dispoziţie care prevedea că „dacă sentinţa tribunalului va fi 
reformată de Curte, în urma prezentării unor dovezi cari din vina apelantului 
n-au fost prezentate la prima instanţă, în acest caz apelantul va fi lipsit de 
dreptul de a avea cheltuieli de judecată în apel, dacă partea potrivnică o va 



Procedura civilă după Unirea de la 1918 – unificare şi progres 129 

cere” (art. 40). Această sancţiune a fost instituită tot în vederea înlăturării 
şicanei dintre părţi, „care abandonau în mod voit procedura din faţa primei 
instanţe spre a desfăşura şi deduce întreg procesul în faţa Curţii de apel, care 
este astfel silită să se ocupe cu tot felul de proceduri preparatorii, mai uşor de 
administrat la prima instanţă1”. Astfel, ca urmare a introducerii acestei 
sancţiuni părţile s-au văzut „constrânse” de a se folosi de toate probele de 
care dispuneau încă din faţa primei instanţe. 

 A fost înlăturat dreptul de opoziţie, atât în faţa primei instanţe, cât şi în 
apel (art. 34, 43), întrucât „această cale de atac care e considerată o cale de 
drept natural s-a dovedit în practică că nu e decât un mijloc de şicană sau 
tărăgănare a procesului”. „În adevăr, se pierduse atât de mult noţiunea justă 
a acestui drept, că de foarte multe ori părţile fiind de faţă în instanţă declarau 
magistraţilor că nu înţeleg să se prezinte şi că cer să fie trecute ca absente, 
spre a uza de dreptul de opoziţie”2. 

Analizând dispoziţiile legii accelerării judecăţilor se observă că legiui-
torul de la 1925 a ţinut cont de propunerile doctrinarilor de la acea vreme, în 
sensul că a alcătuit un set de reguli de procedură civilă, care urmau să fie 
procedura de drept comun în ceea ce priveşte introducerea acţiunilor şi 
judecarea acestora înaintea tribunalelor şi a Curţilor de apel şi care integrau 
instituţiile de procedură civilă mai evoluate din legislaţiile teritoriilor alipite 
(în principal din legislaţia din Bucovina). În aceste condiţii, considerăm că 
legiuitorul de la 1925 a fost destul de înţelept şi, lăsând mândria naţională la 
o parte, a introdus în procedura civilă unificată, care urma să se aplice pe 
întreg teritoriul României întregite, instituţiile de drept procesual civil 
inovative, prezente în legislaţiile teritoriilor alipite şi care corespundeau pe 
deplin şi realităţilor sociale ale ţării de la acea vreme.  

 
V. Concluzii 
După Marea Unire de la 1918, în România întregită s-a creat o situaţie 

inedită în materie procesual-civilă (şi în celelalte materii ale dreptului), în 
sensul că, deşi întreg teritoriul ţării se afla sub imperiul unei singure suvera-
nităţi, în provinciile alipite continuau să se aplice legislaţii procesuale civile 
diferite, introduse aici de către puterile străine sub influenţa cărora aceste 
ţinuturi s-au aflat (în Bucovina, procedura civilă austriacă; în Basarabia, 

                                                            
1 Expunerea de motive a proiectului de lege. 
2 Ibidem. 
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procedura civilă rusă; în Ardeal, procedura civilă maghiară). Această situaţie 
a generat un conflict de drept interprovincial, care pentru practicieni, dar şi 
pentru teoreticieni s-a dovedit a fi o adevărată provocare, la care aceştia au 
răspuns cu soluţii pragmatice, menite să asigure concilierea dintre procedura 
civilă din Vechiul Regat şi regulile de procedură civilă aplicabile în 
provinciile alipite.  

Era evident că această situaţie nu putea trena sine die, iar procedurile 
civile aplicabile în România întregită trebuiau să fie unificate. Pe fondul 
acestei necesităţi doctrinarii şi practicienii s-au divizat în două: o parte (cea 
care îşi desfăşura activitatea în provinciile alipite) susţinea superioritatea 
procedurilor din teritoriile alipite (mai cu seamă a celei austriece aplicabile 
în Bucovina) şi că procedura civilă unificată ar fi trebuit să se inspire din 
aceste proceduri; cea de-a doua parte (cei din Vechiul Regat) susţinea că 
procedurile civile din provinciile alipite nu erau cu nimic mai presus decât 
cea din Vechiul Regat, precum şi că unificarea procedurii civile ar fi trebuit 
să aibă loc prin extinderea legislaţiei procesuale civile pe întreg teritoriul ţării 
fără multe modificări. Astfel, deşi necesitatea unificării procedurii civile din 
România era necontestată de niciuna dintre cele două tabere formate, 
reformarea acesteia era considerată a fi necesară doar de către cei din prima 
tabără. 

Pe fondul acestei dispute din sânul doctrinei şi a practicienilor, legiui-
torul român s-a poziţionat mai aproape de opinia primei tabere, în sensul că 
a recunoscut carenţele procedurii civile din Vechiul Regat – lentoare, costi-
sitoare, lipsită de sancţiuni – carenţe care au aglomerat foarte mult instanţele 
din România şi care nu au fost înlăturate nici prin reforma procedurii civile 
din 1900. Astfel, lăsând la o parte sentimentele de mândrie naţională, 
legiuitorul de la 1925 a adoptat Legea accelerării judecăţilor, preluând mai 
multe instituţii moderne şi inovatoare din procedurile civile din teritoriile 
alipite, cu scopul de a asigura celeritatea judecării cauzelor prin introducerea 
unui sistem riguros de sancţiuni. 

Această lege urma să constituie dreptul comun în materie pe întreg terito-
riul României întregite şi completa procedurile speciale din cele patru legi 
procesuale civile din România, care continuau să fie în vigoare.  

Prin legea accelerării judecăţilor legiuitorul român a asigurat îndepli-
nirea unui dublu scop: pe de o parte a unificat în parte procedurile civile din 
întreaga ţară, iar, pe de altă parte a asigurat reformarea legislaţiei 
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procesuale-civile, prin integrarea unor instituţii moderne din procedurile din 
ţinuturile alipite în procedura din Vechiul Regat. Cu alte cuvinte, legiuitorul 
a adăugat la dispoziţiile procesuale bune din procedura civilă din Vechiul 
Regat dispoziţiile inovatoare din procedurile civile din teritoriile alipite, 
creând un corp nou de dispoziţii procesuale care reprezenta suma celor mai 
bune dispoziţii procesuale din cele patru proceduri civile aplicabile în 
România, realizând o simbioză între acestea. 

Prin urmare, deşi mai potrivit era ca legiuitorul român să unifice în 
totalitate legislaţia procesual civilă din România întregită, întrucât problema 
reclama o soluţie grabnică, acesta, după şapte ani de la reîntregirea neamului, 
a realizat o unificare parţială a procedurii civile, integrând într-un nou text de 
lege cele mai bune dispoziţii procesuale civile din cele patru proceduri civile 
din ţară, făcând astfel un prim pas concret către realizarea unităţii totale a 
procedurii civile române. 
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PRINCIPIILE ŞI DREPTURILE CONSTITUŢIONALE 
POTRIVIT CONSTITUŢIEI DIN 1923 

 
Igor SÎMA 

Audient al Institutului Naţional al Justiţiei 
 
I. Istoricul şi premisele adoptării Constituţiei din 29 martie 1923 
Realizarea statului naţional unitar – România s-a înfăptuit într-o 

conjunctură istorică dificilă, prin adunări cu caracter reprezentativ.  
Procesul de unificare s-a realizat în trei etape: unirea Basarabiei fiind 

proclamată de Sfatul Ţării la Chişinău la 27 martie 1918, unirea Bucovinei 
fiind proclamată de Congresul General din Cernăuţi la 28 noiembrie 1918 şi 
unirea Transilvaniei (Banatul, Crişana, Satmarul şi Maramureşul) la Alba 
Iulia, la 1 decembrie 1918. Luând în consideraţie împrejurările tensionate şi 
condiţiile dificile care au constituit premise pentru unificare, acest proces a 
constituit îndeplinirea scopului final al poporului român. 

Dacă este să ne referim la circumstanţele anevoioase existente la acel 
moment, evidenţiem că activitatea parlamentară era practic stopată, iar 
printre puţinele instituţii de stat care aveau capacitate funcţională şi 
decizională erau Regele şi Guvernul. Pe cale de consecinţă, în numele statului 
român aprobarea actelor de unire de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia a avut 
loc prin adoptarea în mod corespunzător a decretelor-lege din 9 aprilie, 11 şi 
18 decembrie 1918. 

O altă situaţie problematică atestată vizează teritoriul şi populaţia 
statului unificat. Aşadar, teritoriile Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei, în 
ansamblu, aveau o suprafaţă mai mare decât cea a Vechiului Regat. De 
asemenea, numărul locuitorilor de pe aceste teritorii depăşea cu mult numărul 
populaţiei din Vechiul Regat. Respectiv, nu toţi cetăţenii noilor provincii au 
participat la adoptarea Constituţiei din 1866, şi din momentul în care Legea 
fundamentală nu exprima voinţa întregii populaţii era necesar de a asigura un 
caracter democratic al constituţiei şi de a oferi normelor constituţionale 
legitimitate şi libertate în acţiune. 

Totodată, faptul că teritoriul provinciilor unificate, în particular al 
Bucovinei şi Transilvaniei, era populat şi de persoane de o altă naţionalitate, 
ale căror drepturi urmau să fie garantate la nivel constituţional, a generat o 
problemă nouă, ce trebuia soluţionată în termene restrânse. 
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Privită din perspectiva creşterii economice şi a dezvoltării industriale, 
situaţia existentă în spaţiul teritoriilor unificate sugera necesitatea unor 
acţiuni prompte de stimulare şi fortificare a principalilor factori, cum ar fi 
creşterea populaţiei active şi progresul tehnologic. 

După cum s-a menţionat, Legea fundamentală a României rămânea 
Constituţia din 1866, care, deşi a fost modificată în 1879, 1884 şi 1917, 
conţinea imperfecţiuni, iar necesitatea desăvârşirii textului constituţional, 
astfel încât să se reglementeze noua situaţie socială, economică şi politică, 
era percepută din ce în ce mai puternic. 

Aşadar, Unirea Vechiului Regat cu Basarabia, Bucovina şi Transilvania, 
care aparţinuseră unor sisteme constituţionale diferite, dar şi schimbările 
produse în societatea românească după 1866, formau, în ansamblu, premisele 
necesare care impuneau necesitatea de a realiza unificarea organizării de stat 
şi a legislaţiei destinate să favorizeze progresul întregii naţiuni. 

Este necesar de specificat că, în perioadă postbelică, la conducerea ţării 
s-au perindat mai multe guverne, generând instabilitate care a durat până la 
19 ianuarie 1922, când în funcţia de prim-ministru a fost numit politicianul 
Ion I.C. Brătianu.  

Deşi la acel moment exista un consens între principalele forţe politice cu 
privire la necesitatea adoptării unei noi constituţii, acest consens lipsea cu 
desăvârşire în cazul formulei constituţionale propuse de partidele 
reprezentative de pe eşicherul politic al ţării1. Prin urmare, au fost mai multe 
anteproiecte de constituţie generate de disputele între forţele politice.  

Sunt cunoscute patru ante-proiecte de lege fundamentală elaborate în 
primii ani de după Unire: 

1. Ante-proiectul Cercului de Studii al PNL din 1921; 
2. Ante-proiectul Partidului Naţional Român din Transilvania, elaborat 

de universitarul clujean Romul Boilă; 
3. Ante-proiectul profesorului cernăuţean Constantin Berariu; 
4. Ante-proiectul Partidului Ţărănesc, elaborat de Constantin Stere.2 
Proiectul de constituţie a fost elaborat de Partidul Naţional Liberal 

(condus de Ion I.C. Brătianu), partid majoritar în Camere. Partidele de 
opoziţie, în special Partidul Naţional Român (condus de Iuliu Maniu) şi 

                                                            
1 Cătălin Turliuc, Marius Balan, Constantin Stere şi Constituţia României din 1923, 

Revista de Istorie a Moldovei nr. 2(102)/2015 ISSN-1875-2022, p. 19. 
2 Ibidem. 
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Partidul Ţărănesc (condus de Ion Mihalache) au declarat că nu recunosc 
caracterul de Constituantă al Parlamentului, la fel nu au recunoscut şi 
proiectul Constituţiei, din cauza încălcării procedurilor constituţionale de 
revizuire stabilite de Constituţia din 1866. 

La 12 martie 1923 începe discuţia generală pe marginea proiectului de 
constituţie, la 17 martie în Senat şi la 20 martie în Cameră se continuă votarea 
pe articole, iar la 26 martie, în Cameră, şi la 27 martie, în Senat, textul integral 
este votat şi adoptat prin vot uninominal1. La 28 martie 1918 Regele 
Ferdinand I promulgă Constituţia, iar la 29 martie aceluiaşi an aceasta este 
publicată în Monitorul Oficial2.  

În pofida criticilor care emanau de la reprezentanţii opoziţiei, aceştia din 
urmă s-au resemnat cu situaţia existentă, astfel încât au guvernat având ca 
bază Constituţia din 1923. 

În redacţia iniţială, textul Constituţiei din 1923 avea 138 de articole, 
grupate în 8 titluri. 

Constituţia din 1923 a fost abrogată expres la data de 30 decembrie 1947, 
prin Legea nr. 363 din 30 decembrie 1947, pentru constituirea Statului 
Român în Republica Populară Română, promulgată prin Decretul nr. 2299 
din 30 decembrie 1947, semnat de Petru Groza, Preşedintele Consiliului de 
Miniştri, şi publicată în Monitorul Oficial nr. 300 din 30 decembrie 1947.3 

 
II. Principiile şi drepturile constituţionale conform Constituţiei din 

29 martie 1923: completări, modificări, novaţii 
 
Preluând şi dezvoltând o serie de principii şi reguli din Constituţia din 

1866, Constituţia din 1923, în pofida perioadei interbelice şi a circumstan-
ţelor nici pe departe ideale, s-a integrat cu succes în spiritul democratic 
interbelic, având un fundament juridic generat de realităţile social-politice şi 
economice ale ţării4. Modificarea normelor din textul constituţional 

                                                            
1 Eleodor Focşeneanu, Istoria constituţională a României 1859-1991, Ed. Humanitas, 

Bucureşti, 1992, p. 58. 
2 M. Of. nr. 282 din 29 martie 1923, Constituţia României din 29 martie 1923. 
3 Ioan Muraru, Gheorghe Iancu, Mona-Lisa Pucheanu, Corneliu-Liviu Popescu, 

Constituţiile Române, -Texte. Note. Prezentare comparativă, Regia Autonomă „Monitorul 
Oficial”, Bucureşti, 1993, p. 94. 

4 Prof. univ. dr. Gheorghe Sbârnă (coord.), Constituţiile României, studii, Ed. Cetatea de 
Scaun, Târgovişte, 2012, p. 6. 
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precedent, dar şi noile reglementări constituţionale au înlesnit în mod 
substanţial consolidarea principalelor domenii ale vieţii din România 
întregită. Totodată, Constituţia din 1923 a oferit o garanţie pentru a pune 
bazele unui regim de guvernare democratic, cu o dezvoltare continuă, şi în 
consecinţă, a generat premise favorabile pentru evoluţia statului român. 

La fel ca şi Constituţia din 1866, cea din 1923 este structurată în opt 
titluri, după cum urmează: „I Despre teritoriul României, II Despre 
drepturile românilor, III Despre puterile statului, IV Despre finanţe, V 
Despre puterea armată, VI Dispoziţiuni generale, VII Despre revizuirea 
Constituţiunii, VIII Despre dispoziţiuni transitorii şi suplimentare. 
Succesiunea logică a secţiunilor este păstrată, la fel ca şi conţinutul mai 
multor articole. 

În fapt, Constituţia din 29 martie 1923 avea 87 de articole vechi, 
schimbate nesemnificativ, 21 de articole revizuite în fond şi 24 de articole 
noi, dar în urma renumerotării şi a contopirii unor articole, concomitent cu 
divizarea altora, ea are 130 de articole de fond şi 8 dispoziţii tranzitorii şi 
suplimentare1. 

Revenind la principiile şi drepturile constituţionale, evidenţiem raţiona-
mentul că Legea fundamentală din 29 martie 1923 a constituit un element 
important în evoluţia societăţii româneşti şi reorganizarea statului pe baze 
democratice. Anume această Constituţie reliefează substanţial principiile 
separaţiei puterilor în stat, principiile reprezentativităţii, principiul legalităţii 
şi legitimităţii actelor legislative, principii referitoare la sistemul electiv şi 
regimul proprietăţii, al controlului de constituţionalitate. 

Fiind produsul Marii Uniri, Constituţia din 29 martie 1923 a urmărit 
consolidarea statală şi a prevăzut în acest sens la „Art. 1. Regatul României 
este un Stat naţional unitar şi indivizibil”. Dacă în Constituţia din 1866 se 
menţiona doar că „Regatul României cu judeţele sale constituie un singur Stat 
indivizibil”, noua formulă constituţională din 1923 a marcat un progres 
evident sub aspectul redactării tehnico-legislative, dar în special sub aspectul 
evidenţierii desăvârşirii unităţii naţionale şi de stat a României.  

Prin urmare, articolul enunţat evidenţiază ideea că România a luat 
naştere ca rezultat al autodeterminării naţiunii române, respectând astfel unul 
dintre principiile fundamentale de drept internaţional public. 

                                                            
1 Eleodor Focşeneanu, op. cit., p. 61. 
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Când se menţionează despre caracterul unitar al unui stat, asocierea ine-
vitabilă se referă la teritoriul acestui stat, care, de altfel, reprezintă o caracte-
ristică definitorie, alături de alte două elemente esenţiale: populaţia şi suvera-
nitatea. Caracterul unitar impune regula imperativă conform căreia teritoriul 
nu poate fi împărţit, în sensul de a fi sub stăpânirea altor state. 

În această ordine de idei, art. 2 al Constituţiei statuează: „Teritoriul 
României este inalienabil”1. 

În acelaşi articol este indicat că „Hotarele Statului nu pot fi schimbate 
sau rectificate decât în virtutea unei legi”. 

Cât priveşte suveranitatea naţională, conform art. 33 din textul 
Constituţiei din 1923: „Toate puterile Statului emană de la naţiune, care nu 
le poate exercita decât numai prin delegaţiune şi după principiile şi regulile 
aşezate în Constituţiunea de faţă”2. Respectiva normă constituţională cu 
certitudine stabileşte că unicul deţinător al suveranităţii naţionale este poporul 
român, care o exercită prin organele sale reprezentative. 

Titlul II al Constituţiei „Despre drepturile românilor” prezintă un 
interes deosebit pentru lucrarea noastră deoarece obiectul de studiu este 
similar. Acest compartiment cuprindea 27 de articole, în conţinutul cărora 
legiuitorul constituant a evidenţiat importanţa drepturilor românilor şi a 
explicat aplicabilitatea lor. Ţinând cont de supremaţia şi nobleţea 
Constituţiei, textul acesteia a priori nu putea conţine norme cu caracter 
punitiv evident, în care să se stabilească pedeapsa pentru încălcarea dreptu-
rilor şi libertăţilor românilor. Din acest motiv, s-a recurs la formularea nor-
melor de trimitere către alte legi, organice, unde acest aspect era reglementat. 
Totuşi, cu referire la unele drepturi şi libertăţi, s-a considerat de cuviinţă să 
fie indicate cazurile în care acestea ar putea fi limitate. 

În continuare, la art. 5-8, în Constituţia din 1923 este reflectată egalitatea 
între cetăţenii statului. Scopul reglementărilor constituţionale era de a pune 
pe picior de egalitate cetăţenii indiferent de clasă socială, rasă, naţionalitate 
sau cultură. În contextul existenţei grupurilor etnice (maghiari, sârbi, germani 
ş.a.), importanţa prevederilor constituţionale ce garantează egalitatea între 
cetăţeni a fost deosebită de însemnată. 

Astfel, art. 5 statuează: „Românii, fără deosebire de origine etnică, de 
limbă sau de religie, se bucură de libertatea conştiinţei, de libertatea 

                                                            
1 M. Of. nr. 282 din 29 martie 1923, Constituţia României din 29 martie 1923. 
2 Ibidem. 
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învăţământului, de libertatea presei, de libertatea întrunirilor, de libertatea de 
asociaţie şi de toate libertăţile şi drepturile stabilite prin legi”1. De remarcat 
este că, spre deosebire de Constituţia din 1866, în cea din 1923 dreptul la 
asociere a completat domeniul libertăţilor, oferind posibilitatea cetăţenilor de 
a se asocia liber în orice structuri doresc, fie că sunt politice, profesionale, 
culturale sau de altă natură, cu scopul de a participa la viaţa politică, socială, 
culturală sau de a-şi realiza o serie de interese legitime comune. Graţie 
articolului sus-enunţat au fost puşi pe picior de egalitate toţi cetăţenii români 
fiind precizat că aceştia se bucură de libertăţile nominalizate „fără deosebire 
de origine etnică, de limbă sau de religie”. 

Principiul egalităţii este consacrat şi în art. 6 din Constituţia din 1923, 
care, suplimentar, dezvoltă aspectul participării femeilor la viaţa politică şi 
socială: „Legi speciale, votate cu majoritate de două treimi, vor determina 
condiţiunile sub cari femeile pot avea exerciţiul drepturilor politice. Dreptu-
rile civile ale femeilor se vor stabili pe baza deplinei egalităţi a celor două 
sexe”2. Respectiv, prin consacrarea acestui principiu la nivel constituţional se 
evidenţiază elementul de armonizare a societăţii, impunând cetăţenilor o 
afinitate spre egalitate. 

Principiul egalităţii cetăţenilor este redat într-o altă optică în art. 7 din 
Constituţia din 1923, conform căruia „Deosebirea de credinţe religioase şi 
confesiuni, de origină etnică şi de limbă, nu constituie în România o piedică 
spre a dobândi drepturile civile şi politice şi a le exercita”3. Acelaşi articol 
vine să facă unele precizări cu referire la procedura şi avantajele „natura-
lizării”, în sensul că „Numai naturalizarea aseamănă pe străin cu Românul 
pentru exercitarea drepturilor politice” sub aspectul dobândirii şi exercitării 
drepturilor civile şi politice. 

Articolul 8 din Constituţie reglementează interdicţia discriminării 
persoanelor în dependenţă de clasele sociale şi stabileşte principiul supre-
maţiei legii: „Nu de admite în Stat nici o deosebire de naştere sau de clase 
sociale. Toţi Românii, fără deosebire de origine etnică, de limbă sau de religie 
sunt egali înaintea legii şi datori a contribui fără osebire la dările şi sarcinile 
publice [...]”4. Aceeaşi normă constituţională accentuează autoritatea calităţii 

                                                            
1 Ibidem. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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de cetăţean român, doar ei având posibilitatea de a accede în funcţiile publice 
şi de demnitate publică. 

În continuare propunem atenţiei Dumneavoastră art. 11 din Constituţie, 
potrivit căruia „Nimeni nu poate fi urmărit sau perchiziţionat, decât în 
cazurile şi după formele prevăzute în legi. Nimeni nu poate fi deţinut sau 
arestat, decât în puterea unui mandat judecătoresc motivat, care trebuie să-i 
fie comunicat în momentul arestării sau cel mai târziu în 24 ore după deţinere 
sau arestare. În caz de vină vădită, deţinerea sau arestarea se poate face 
imediat, iar mandatul se va emite în 24 ore şi i se va comunica conform 
aliniatului precedent”1. Aşadar, libertatea individuală este garantată, iar în 
opinia lui Constantin Stere, toate libertăţile despre care vorbeşte constituţia 
izvorăsc dintr-un singur principiu superior – principiul de inviolabilitate a 
personalităţii care, prin sine însuşi, afirmă respectul demnităţii umane. 
Conform acestui principiu, legea consideră o fiinţă umană sacră şi inviolabilă 
doar în virtutea faptului că este fiinţă omenească2. 

O modalitate specială de protecţie a vieţii private şi de familie în 
accepţiunea Constituţiei din 1923 este inviolabilitatea domiciliului. Conform 
art. 13, „Domiciliul este neviolabil. Nici o vizitare a domiciliului nu se poate 
face decât de autorităţile competinte, în cazurile anume prevăzute de lege şi 
potrivit formelor de ea prescrise”3. În pofida caracterului constituţional 
fundamental acest drept nu avea o aplicabilitate absolută. În acest sens, 
inviolabilitatea domiciliului putea fi restrânsă, în condiţiile stabilite de lege, 
pentru a împiedica activitatea organelor judiciare penale sau pentru înlătu-
rarea unei primejdii care ameninţa viaţa.  

Articolul 14 din Constituţie stipulează principiul legalităţii incriminării 
şi pedepsei după cum urmează: „Nici o pedeapsă nu poate fi înfiinţată, nici 
aplicată decât în puterea unei legi”4. Acest principiu este unanim recunoscut 
ca fiind o regulă fundamentală statului de drept, în conformitate cu care 
numai faptele prevăzute de lege ca fiind ilegale pot fi sancţionate. Pe de altă 
parte, persoanelor le revine obligaţia corelativă de a-şi ajusta conduita în 
funcţie de realităţile sociale şi rigorile juridice în vigoare la acel moment. 

                                                            
1 Ibidem. 
2 Conf. univ. dr. Raisa Grecu, Constantin Stere despre dreptul la libertatea individuală, 

Revista avocatul poporului, nr. 4, 2009. 
3 M. Of. nr. 282 din 29 martie 1923, Constituţia României din 29 martie 1923. 
4 Ibidem. 
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Per ansamblu, reglementarea mai amănunţită a drepturilor şi libertăţilor 
românilor urmărea inclusiv fortificarea instituţiilor statului, cu sporirea 
rolului acestuia în cele mai importante domenii ale vieţii, în particular oferind 
dreptul de a supraveghea şi de a lua hotărâri. Prin urmare, la art. 17 din 
Constituţie se reglementează: „Proprietatea de orice natură precum şi cre-
anţele asupra Statului sunt garantate.” Acelaşi articol stipulează că „Autori-
tatea publică, pe baza unei legi, este în drept a se folosi, în scop de lucrări de 
interes obştesc, de subsolul oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţiunea de 
a desdăuna pagubele aduse suprafeţei, clădirilor şi lucrărilor existente. În 
lipsa de învoială despăgubirea se va fixa de justiţie. Nimeni nu poate fi expro-
priat decât pentru cauză de utilitate publică şi după o dreaptă şi prealabilă 
despăgubire stabilită de justiţie.[…]”.1 

Respectiv, caracterul absolut al dreptului de proprietate consfinţit în 
Constituţia din 1866 este înlocuit cu unul relativ. Prin urmare, interesele 
societăţii prevalau în situaţia în care se impunea necesitatea soluţionării unor 
chestiuni legate de proprietate. Potrivit textului constituţional din 1923, în 
domeniul public au fost incluse şi căile de comunicaţie, spaţiul atmosferic, 
apele navigabile şi flotabile, iar sub incidenţa noţiunii de „bunuri publice” 
au fost atribuite apele ce pot produce forţa motrice şi cele care pot fi utilizate 
în interes obştesc. În art. 20 din Constituţia din 1923 se precizează accepţi-
unea potrivit căreia şi alte cazuri de utilitate publică decât cele expres 
prevăzute, puteau fi stabilite prin lege ordinară, fiind stipulat: „[...] Legi 
speciale vor determina limita în care toate drepturile de mai sus vor putea fi 
lăsate în folosinţa proprietarilor, modalităţile exploatării, precum şi despă-
gubirile cuvenite pentru utilizarea suprafeţei şi pentru instalaţiile în fiinţă”2. 

În aceeaşi categorie de dispoziţii se protejau interesele naţionale ale ţării. 
Or, conform art. 18 din Constituţie, „Numai Românii şi cei naturalizaţi 
români pot dobândi cu orice titlu şi deţine imobile rurale în România. Străinii 
vor avea drept numai la valoarea acestor imobile”3. 

Interesul public prevalează şi în conţinutul art. 19 din Constituţie, 
conform căruia statul a căpătat dreptul de a utiliza subsolul proprietăţii, mai 
asemenea zăcămintele miniere. Totuşi, legiuitorul constituant a indicat că 
                                                            

1 Ibidem. 
2 Ibidem. 
3 M. Of. nr. 282 din 29 martie 1923, Constituţia României din 29 martie 1923. 
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modalitatea şi condiţiile de valorificare a bogăţiilor subsolului trebuie să fie 
reglementat printr-o lege specială. 

Astfel, analizând prevederile constituţionale cu privire la proprietate 
conchidem că acestea au întărit semnificativ proprietatea publică, dar nu au 
neglijat nici proprietatea privată, încercând să prezinte o formulă acceptabilă 
a exercitării dreptului de proprietate de către proprietari. 

Dat fiind faptul că unificarea teritoriilor Basarabiei, Bucovinei şi Transil-
vaniei cu Vechiul Regat reclamau dezvoltare economică, o importanţă 
considerabilă în acest sens l-au avut normele constituţionale în domeniul 
dreptului muncii. Totodată, în contextul dezvoltării industriale merită atenţie 
şi reglementările în materie agrară. Deşi se regăsesc în Titlul VIII al 
Constituţiei, „Dispoziţiuni transitorii şi suplimentare” acestea au avut un 
impact semnificativ asupra unificării cadrului legislativ în domeniu, investind 
cu forţă juridică legile în domeniul agrar în vigoare la acel moment în spaţiul 
românesc  în Basarabia (17.06.1921), Transilvania, Banat, Crişana şi 
Maramureş (30.06.1921) şi Bucovina (30.07.1921). Deci, conform art. 131 
din Constituţie, „Sunt şi rămân cu caracter constituţional dispoziţiunile din 
legile agrare privitoare la pământurile cultivabile, pădurile şi bălţile expro-
priabile în total sau în parte, la starea lor juridică, la subsol, la preţuire, la 
modul de plată etc., aşa precum sunt formulate în articolele de mai jos ale 
fiecăreia din legile agrare şi cari articole, în întregul lor, fac parte integrantă 
din prezenta Constituţiune şi ca atare nu se pot modifica decât cu formele 
prevăzute pentru revizuirea Constituţiunii […]1”.  

Articolul 22 al Constituţiei din 1923 consfinţeşte caracterul absolut al 
libertăţii conştiinţei. Această libertate reprezintă capabilitatea persoanei de a 
avea o anumită convingere, referitoare la lumea înconjurătoare, în special 
posibilitatea de a împărtăşi o credinţă religioasă. Conform normei constitu-
ţionale în cauză, „Statul garantează tuturor cultelor o deopotrivă libertate şi 
protecţiune, întrucât exerciţiul lor nu aduce atingere ordinei publice, bunelor 
moravuri şi legilor de organizare ale Statului.[…]2”. Prin urmare, Statul nu se 
implica în modul de a gândi al omului, conştiinţa umană fiind întotdeauna 
liberă. Pe de altă parte, menţionăm că, deşi avea un caracter absolut, libertatea 
conştiinţei implica realizarea sa într-un spirit de toleranţă în raport cu 
convingerile exprimate de alte persoane.  
                                                            

1 Ibidem. 
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În contextul examinării aceluiaşi articol, relevăm că legiuitorul consti-
tuant a concretizat care este locul bisericii creştine ortodoxe printre bisericile 
altor orientări religioase existente la acel moment, şi anume „[…] rămâne 
neatârnată de orice chiriarchie străină, păstrându-şi însă unitatea cu Biserica 
ecumenică a Răsăritului în privinţa dogmelor […]”. 

Conform art. 24, „Învăţământul este liber în condiţiunile stabilite prin 
legile speciale şi întrucât nu va fi contrar bunelor moravuri şi ordinei publice 
[…]1”. Acelaşi articol mai consacra că învăţământul primar are un caracter 
obligatoriu, iar Statul, atât la nivel local, cât şi judeţean, avea obligaţia să 
asigure studiile. În celelalte nivele ale învăţământului Statul, de asemenea, 
trebuia să se implice, prin acordarea unor măsuri de sprijin elevilor ce 
întâmpinau dificultăţi, fie sub forma ajutoarelor sau a unor înlesniri. 

Compartimentul dedicat drepturilor românilor conţinea şi reglementări 
ce garantează libertatea de a comunica (art. 25), chestiuni referitoare la 
publicaţiile neperiodice (art. 26). În virtutea acestor norme constituţionale, 
fiecare persoană avea libertatea de a-şi exprima opiniile prin „grai, prin scris 
şi prin intermediul presei”, fiind interzisă cenzura. Pe de altă parte, exista 
riscul utilizării cu abuz de această libertate, din care motiv ilegalităţile comise 
erau pasibile de răspundere penală. 

Cât priveşte activitatea presei, Constituţia din 1923 oferea reprezen-
tanţilor mass-media libertate în acţiuni. Astfel, „[…] Nici o cauţiune nu se va 
cere dela ziarişti, scriitori, editori, tipografi şi litografi. Presa nu va fi pusă 
nici odată sub regimul avertismentelor. Nici un ziar sau publicaţiune nu va 
putea fi suspendat sau suprimat.[…]2”. 

Conform art. 27 din Constituţie, „Secretul scrisorilor, telegramelor şi al 
convorbirilor telefonice este neviolabil”3. Observăm că este menţinut caracte-
rul inviolabil al secretului corespondenţei, care, datorită evoluţiei tehnolo-
gice, a fost completat benefic cu un element, şi anume convorbirile telefonice. 

Următoarele art. 28 şi 29 ofereau românilor dreptul la libertatea de 
întrunire şi dreptul la libera asociere. Cât priveşte libertatea de asociere 
aceasta a fost analizată în prezenta lucrare. Libertatea de întrunire în redacţia 
Constituţiei din 1923 nu a suportat modificări semnificative comparativ cu 
Constituţia din 1866. Pe lângă îmbinarea cu principiul egalităţii cetăţenilor în 
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2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
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faţa legii, au fost reglementate formele şi modalităţile în care se putea 
exprima libertatea de întruniri mai cu seamă în spaţiile publice şi anume: 
„[…] Întrunirile, procesiunile şi manifestaţiile pe căile şi pieţele publice sunt 
supuse legilor poliţieneşti”1. 

În contextul art. 30 din Constituţie, care reglementa dreptul fiecărei 
persoane de a se adresa autorităţilor publice, este oportun de menţionat că 
Legea fundamentală consacră înfiinţarea contenciosului administrativ. Con-
form art. 107 „[…]Contenciosul administrativ este în căderea puterii 
judecătoreşti, potrivit legii speciale. Cel vătămat în drepturile sale, fie 
printr'un act administrativ de autoritate, fie printr'un act de gestiune făcut cu 
călcarea legilor şi a regulamentelor, fie prin rea voinţă a autorităţilor 
administrative de a rezolva cererea privitoare la un drept, poate face cerere la 
instanţele judecătoreşti pentru recunoaşterea dreptului său. Organele puterii 
judiciare judecă dacă actul este ilegal, îl pot anula sau pot pronunţa daune 
civile până la data restabilirii dreptului vătămat, având şi căderea de a judeca 
şi cererea de despăgubire, fie contra autorităţii administrative chemate în 
judecată, fie contra funcţionarului vinovat.[…]2”. 

Prin reglementarea constituţională a instituţiei contenciosului admi-
nistrativ şi a rolului instanţelor judecătoreşti este fortificată ordinea de drept 
în cadrul statului. Acest raţionament îşi găseşte explicaţie în scopul final al 
contenciosului administrativ, care ţine de asigurarea ordinii de drept în cadrul 
activităţii administraţiei publice, în particular la cazurile când autorităţile 
publice se îndepărtează de la aplicarea corectă a normelor de drept.  

Ţinând cont de importanţa pe care a avut-o Constituţia din 29 martie 
1923 la valorificarea principiului separaţiei puterilor în stat, principiu 
fundamental al democraţiei, considerăm oportun ca în prezenta lucrare să fie 
prezentate succint şi principalele reglementări constituţionale în acest sens. 

Spre deosebire de titlul precedent, în Titlul III denumit „Despre puterile 
statului” nu au fost operate multe modificări, iar noua formulă constituţională 
practic nu a adus atingere principiului reprezentativităţii puterii în stat, în  
art. 33 fiind indicat: „Toate puterile Statului emană dela naţiune, care nu le 
poate exercita decât numai prin delegaţiune şi după principiile şi regulile 
aşezate în Constituţiunea de faţă”3.  

                                                            
1 Ibidem. 
2 M.Of. nr. 282 din 29 martie 1923, Constituţia României din 29 martie 1923. 
3 Ibidem. 
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Cu referire la puterea executivă, în Constituţia din 1923 Guvernul a fost 
reglementat drept o instituţie distinctă. Articolul 92 stipulează că „Guvernul 
exercită puterea executivă în numele Regelui, în modul stabilit prin 
Constituţiune”1 iar potrivit art. 93, „Miniştrii întruniţi alcătuesc Consiliul de 
Miniştri, care este prezidat, cu titlul de Preşedinte al Consiliului de Miniştri, 
de acela care a fost însărcinat de Rege cu formarea guvernului.[…]”2. Deşi 
au fost delimitaţi principalii reprezentanţi ai puterii executive, în articolele 
indicate mai sus este redată o legătură bazată pe subordonare şi colaborare 
între Rege, Guvern şi miniştri. 

În acelaşi timp, Constituţia din 1923 nu a redus din împuternicirile 
Regelui, fiind păstrate pârghiile constituţionale de intervenţie atât în 
domeniul legislativ, cât şi executiv. Nominalizăm, în acest sens, dreptul 
regelui de a numi şi revoca miniştrii, de a sancţiona şi promulga legi, şi chiar 
de a dizolva Parlamentul. 

Pe de altă parte, puterea legislativă a avut un loc aparte în Constituţia din 
1923. Parlamentul continua să existe în format bicameral fiind întărite 
funcţiile sale. Evidenţiem că şi aici a fost exprimat principiul separaţiei 
puterilor în stat.  

Astfel, Constituţia reglementa următoarele condiţii pentru a putea fi ales 
în Senat: a) A fi cetăţean român; b) A avea exerciţiul drepturilor civile şi 
politice; c) A avea vârsta de 40 ani împliniţi; d) A avea domiciliul în 
România. 

Au fost stabilite două categorii de senatori: senatori aleşi şi senatori de 
drept.  

În art. 73 din Constituţie au fost reglementate categoriile de persoane 
care puteau deveni senatori de drept, aceştia venind preponderent din 
rândurile funcţionarilor care anterior au deţinut înalte funcţii în stat, cum ar 
fi, spre exemplu, foşti preşedinţi de Consiliu, foşti Miniştri, foşti senatori şi 
deputaţi. 

S-a ţinut cont şi de necesitatea garantării dreptului la reprezentare în 
organele puterii legislative a minorităţilor naţionale, care nu putea fi neglijate. 
Aşadar, minorităţile naţionale conform art. 72, erau reprezentate de către 
conducătorii confesiunilor recunoscute de stat, „câte unul de fiecare 
confesiune”. 

                                                            
1 Ibidem. 
2 Ibidem. 
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Cât priveşte cealaltă categorie de senatori, cei aleşi, Constituţia din 1923 
reglementa patru categorii: 1) aleşi pe circumscripţii de toţi cetăţenii în vârstă 
de 40 de ani împliniţi; 2) aleşi de consiliile judeţene şi comunale, urbane şi 
rurale; 3) aleşi de camerele de comerţ, industrie, de muncă şi agricultură şi 4) 
aleşi de universităţi. 

O importanţă semnificativă a reglementărilor constituţionale din 1923 în 
domeniul legislativ a avut-o instituirea Consiliului Legislativ, format din 
jurişti cu o calificare profesională înaltă, structură ce avea rolul de control 
preventiv al constituţionalităţii legilor. Este necesar de precizat că nu s-a 
instituit o nouă cameră a legislativului. Pentru a exprima importanţa 
Consiliului Legislativ menţionăm că în doar primii zece ani de existenţă au 
fost examinate 1623 de legi şi 429 regulamente, ceea ce arată un efort uriaş 
de legiferare în cele mai importante aspecte ale vieţii sociale. În cele trei 
secţiuni ale Consiliului (cu atribuţii în legislaţia de drept public, de drept 
privat şi în legislaţia socială, economică şi financiară) s-au elaborat proiectele 
codurilor ce dau substanţă oricărei societăţi moderne (Codul penal, Codul de 
procedură penală, Codul de procedură civilă, Codul comercial şi Codul civil), 
s-au elaborat ori s-au avizat cele mai importante legi organice şi regulamen-
tele de aplicare a legilor1. 

Cu referire la puterea judecătorească, evidenţiem că în Constituţia din 
1866 capitolul ce reglementa domeniul era compus din 2 articole: Art. 
104 - „Nici o jurisdicţiune nu se pote înfiinţa de cât în puterea unei anume 
legi. Comisiuni şi tribunale extra-ordinare nu se pot crea sub nici un fel de 
numire, şi sub nici un fel de cuvent. Pentru întregul Stat român este una 
singură Curte de casaţiune”; Art. 105 - „Juriul este statornicit în tote meteriile 
criminale şi pentru delictele politice şi de presă”2. 

În Constituţia din 1923 puterea judecătorească îşi găseşte o reglementare 
mai largă. Statuând asupra inamovibilităţii magistraţilor, a fost fundamentat 
statutul acestora. Or, inamovibilitatea judecătorilor reprezintă o garanţie a 
independenţei şi imparţialităţii acestora şi contribuie la organizarea justiţiei 
într-un stat democratic şi de drept. 

                                                            
1 Dan Constantin Mâţă, RECENZII Sorin Popescu, Tudor Prelipceanu, Personalităţi ale 

Consiliului legislativ de-a lungul timpului, Prefaţă de Dragoş Iliescu, Preşedintele Consiliului 
Legislativ, Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi Tomul LII, Ştiinţe Juridice, 
Bucureşti, 2006, Ed. Lumina Lex, 2004, 260 pagini, p. 201. 

2 M. Of. nr. 282 din 29 martie 1923, Constituţia României din 29 martie 1923. 



Principiile şi drepturile constituţionale potrivit Constituţiei din 1923 145 

Curtea de Casaţie devine Curtea de Casaţie şi Justiţie în secţiuni unite 
care rămâne a fi unica pentru întregul Stat Român, însă la nivel constituţional 
au fost reglementate atribuţiile principale ale acesteia, şi anume: „Controlul 
constituţionalităţii legilor şi dreptul de a declara inaplicabile pe acelea cari 
sunt contrarii Constituţiunii”. Rezonabilitatea indicării acestei atribuţii a 
Curţii de Casaţie şi Justiţie în textul Constituţiei este logică, în virtutea 
problematicii şi complexităţii conflictului dintre lege şi textul Constituţiei.  

 Pe de altă parte, art. 103 din Constituţie preciza că „[…] Judecata asupra 
inconstituţionalităţii legilor se mărgineşte numai la cazul judecat […]”1. 
Această sintagmă limitează sfera de acţiune a controlului de constituţiona-
litate şi evidenţiază principiul separaţiei puterilor în stat, deoarece procesul 
de legiferare, ulterior declarării unei legi sau prevederi din lege ca fiind 
contrară Constituţiei, era de competenţa Parlamentului. În acest sens, 
reiterăm rolul activ al Consiliului Legislativ.  

Aşadar, în contextul desăvârşirii statului naţional unitar – România, 
principiile şi drepturile constituţionale formulate în Constituţia din 29 martie 
1923, cu certitudine au contribuit la edificarea statului de drept şi dezvoltarea 
democraţiei. 

 
III.  Concluzii 
Pe bună dreptate, Constituţia din 29 martie 1923 este considerată una 

dintre cele mai democratice şi liberale ale spaţiului românesc, dar şi din 
Europa, la acea perioadă. Fiind adoptată pentru a consolida noul stat naţional 
unitar, Constituţia din 1923 a contribuit la crearea cadrului nou de funcţionare 
a regimului monarhiei constituţionale, format dintr-un ansamblu de instituţii 
statale, partide şi grupări politice, organisme sociale, obşteşti şi culturale. Pe 
lângă reglementarea organizării puterilor publice în conformitate cu prin-
cipiul separaţiei puterilor în stat, dezvoltarea principiilor şi drepturilor româ-
nilor a constituit aspectul determinant al caracterului democratic al 
Constituţiei din 29 martie 1923. 

Ea a facilitat manifestarea liberă a tuturor cetăţenilor, grupurilor etnice 
şi formaţiunilor politice şi accesul la viaţa politică pentru categorii sociale 
foarte largi. 

Graţie acestei Constituţii s-a legiferat desfiinţarea sistemului electoral 
cenzitar, la care se renunţase deja prin introducerea votului universal pentru 
                                                            

1 M. Of. nr. 282 din 29 martie 1923, Constituţia României din 29 martie 1923. 
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bărbaţii de peste 21 de ani. Se stabileşte principiul votului universal, egal şi 
direct, obligatoriu şi secret, cu scrutin pe listă. 

Cât priveşte importanţa Constituţiei din 29 martie 1923 pentru adoptarea 
următoarei Constituţii a României din 27 februarie 1938, cu certitudine nu a 
fost apreciată la justa valoare, textul acesteia bazându-se pe o concepţie auto-
ritară iar conţinutul nu mai emana de la naţiune, ci de la puterea executivă. 

Dacă este să ne referim la legătura cu Constituţia din 1991, în opinia unor 
autori, aceasta nu reproduce absolut niciun articol din Constituţia din 29 
martie 1923, ignorând astfel tradiţia constituţională românească, deşi aceasta 
a fost verificată pe parcursul a mai mult de 7 decenii1. 

Deplinătatea şi calitatea Constituţiei din 29 martie 1923 a condus, inevi-
tabil, spre o perioadă de stabilitate politică şi progres social, economic şi 
cultural. 

Totodată, este necesar de evidenţiat faptul că drepturi şi libertăţi 
fundamentale ale omului reglementate în Constituţia din 29 martie 1923 se 
apropie de conţinutul celor stipulate în Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, chiar dacă aceasta din urmă a fost adoptată la 16 decembrie 1948. 

În final, considerăm că reglementarea detaliată a principiilor, drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale omului constituie criteriul de apreciere a unei 
constituţii democratice, iar în acest sens Constituţia din 29 martie 1923 
reprezintă un act juridic remarcabil. 
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I. Unificarea politică şi unificarea juridică a României 
În cuvintele lui Mihai Eminescu, patriotismul nu este numai iubirea 

pământului în care te-ai născut ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de care 
nu există iubire de ţară. Fiind atât de aproape de Centenarul Marii Uniri de 
la 1918, toţi românii ar trebui să îşi amintească momentele istorice care au 
dus la conturarea entităţii statale numite România.  

Fără a intra la acest moment în incursiuni istorice detaliate despre nordul 
Moldovei, Basarabia sau sudul Dobrogei, Cadrilaterul, zone cu pământ şi cer 
românesc, pe care le dorim acasă, la patria mamă, o să punctez câteva aspecte 
legate de conturarea României cum o cunoaştem astăzi din punct de vedere 
statal. 

Provinciile istorice locuite de români s-au unit în anul 1918, aflându-ne, 
aşadar, la momentul la care se împlinesc nu mai puţin de 100 de ani de la 
Marea Unire. Cu toate acestea, deşi România a dobândit în acel moment 
coeziunea pe plan politic, nu trebuie confundat actul politic de unificare cu 
unificarea statală din punct de vedere juridic. Cu toate că în anul 1918, 
România a apărut în configuraţia actuală pe harta politică, afirmându-se ca 
stat, pe plan intern s-a simţit necesitatea conturării şi garantării dreptului de 
proprietate privată într-o manieră care să garanteze atât siguranţa statică, cât 
şi siguranţa dinamică a circuitului civil. Dreptul la proprietate este un drept 
fundamental într-un stat de drept, fără de care nu s-ar putea obţine dezvoltarea 
socio-politică a unei ţări. Instinctul de proprietate se înrădăcinează adânc în 
natura omului, fiind piatra de temelie pe care se poate dezvolta şi se poate 
consolida un stat. Aşadar, chiar dacă se obţinuse recunoaşterea la nivel 
internaţional a României, era necesar să se ajungă în punctul la care statul să 
îşi (re)cunoască teritoriile din interiorul propriilor graniţe. 

Deşi teritoriul naţional a căpătat contur în 1918, realizându-se dezide-
ratul recunoaşterii României, s-a dovedit necesar să existe şi în plan intern o 
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evidenţă clară a terenurilor, pentru a se putea ajunge la o unificare reală. 
Unitatea reală, efectivă a unei ţări depinde de cel puţin două componente: 

În primul rând, este vorba de unitatea culturală. Trebuie subliniat că 
unirea politică a statului român nu se putea realiza dacă nu exista unitatea 
culturală, dorinţa românilor de pretutindeni, impulsionaţi de o tradiţie 
comună, de a se uni într-un stat unitar.  

 În al doilea rând, privind în detaliu, se remarcă necesitatea unităţii din 
punct de vedere juridic, fiind imperios ca teritoriul naţional să se bucure, pe 
lângă o atestare a limitelor exterioare, şi de o delimitare clară la nivel intern. 
Din punct de vedere al evidenţelor terenurilor cuprinse între graniţele 
României, ultimul veac s-a caracterizat prin numeroase căutări şi neîmpliniri. 
Nici după 100 de ani de la momentul istoric ce a fost 1 decembrie 1918, 
România nu are, din păcate, un spaţiu juridic unitar, bine definit.  

Legislaţia din domeniul cadastrului şi problema aplicării acesteia în mod 
eficient pentru teritoriul României ridică probleme juridice de mare 
complexitate, care nu şi-au găsit încă integral răspunsurile. 

 
II. Principiul securităţii drepturilor şi situaţiilor juridice 
Conform teoriei liberale a lui Locke1, numai dacă patrimoniul unei 

persoane va cuprinde bunuri neperisabile, care se pot capitaliza, este raţional 
ca aceste bunuri să fie acumulate dincolo de necesităţile obiective ale 
persoanei, justificându-se dorinţa de a păstra anumite bunuri în sânul 
familiei2, ca resurse patrimoniale ce pot fi valorificate. Cu toate acestea, chiar 
şi în ipoteza în care bunurile deţinute în patrimoniu sunt doar cele necesare 
traiului, tot trebuie să fie asigurată o certitudine juridică şi socială în legătură 
cu acestea, cu atât mai mult dacă tranzacţiile în domeniul imobiliar sunt 
efectuate cu scop lucrativ. În teoriile sale, Locke făcea referire la necesitatea 
unui sistem care să asigure o securitate viabilă în domeniul tranzacţiilor, prin 
oferirea anumitor garanţii celui care este dispus să transfere o parte din 
propriul patrimoniu în vederea obţinerii unor bunuri care sunt de interes 

                                                            
1 P. Manent, Istoria intelectuală a liberalismului. Zece lecţii, Ed. Humanitas, 2013, p. 80 

şi urm. 
2 Szilard Sztranyiczki, Publicitatea imobiliară conform noului Cod civil, Ed. C.H. Beck, 

Bucureşti, 2013, p. 7. 
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pentru el, fie acesta investitor sau simplu consumator. Sistemul de evidenţă a 
proprietăţii este motorul unei economii de piaţă capitalistă de succes1. 

O înţelegere temeinică a mecanismelor de funcţionare a cărţilor funciare 
şi o bună aplicare a acestora în practică va conduce, invariabil, la asigurarea 
securităţii juridice, la încurajarea operaţiunilor privind bunurile imobile şi la 
scăderea numărului de litigii ce privesc drepturile ce poartă asupra acestora. 

Publicitatea reprezintă o instituţie juridică ce reuneşte mijloacele prevă-
zute de lege pentru ca anumite acte, fapte, situaţii sau operaţiuni juridice să 
fie aduse la cunoştinţa persoanelor interesate2. Publicitatea joacă rolul de 
prevenire a fraudelor legate de operaţiunile juridice şi de a consolida 
drepturile astfel dobândite, prin asigurarea unei garanţii publice3. Existenţa 
unor acte oculte, prin care părţile denaturează realitatea obiectivă cu privire 
la situaţia juridică a unui bun poate afecta în mod substanţial securitatea 
circuitului civil. Pe cale de consecinţă, scopul publicităţii este de a facilita 
aducerea la cunoştinţă a unor anumite situaţii juridice faţă de terţi, putând fi, 
aşadar, un mijloc de informare a acestora, de a facilita cognoscibilitatea reală 
a unei situaţii juridice, însă în anumite situaţii, sistemele de publicitate pot să 
fie corelate cu anumite sancţiuni. Acestea se pot plasa pe tărâmul efectelor 
contractelor, în sfera dinamicii, transferului şi stingerii drepturilor, sau pot 
determina un regim distinct de protecţie, în funcţie de cum anumite persoane 
au verificat sau nu registrele. 

În ce priveşte publicitatea imobiliară, s-a considerat4 că aceasta înglo-
bează totalitatea formalităţilor ce trebuie efectuate pentru a asigura fie 
opozabilitatea, fie eficacitatea tranzacţiilor şi constituirilor de drepturi reale. 

Publicitatea, cu titlu general, şi publicitatea imobiliară, în special repre-
zintă un demers ce are scopul de a conferi siguranţă operaţiunilor juridice5, o 
garanţie în ceea ce priveşte veridicitatea calităţilor juridice invocate de către 

                                                            
1 Pentru o analiză a implicaţiilor sistemelor de publicitate imobiliară în domeniul 

economic, a se vedea Hernando de Soto, The Mistery of Capital, New York, Nr.1, volumul 38, 
martie 2001. 

2 A se vedea Mihaela Mîneran, Comentariile Codului civil. Publicitatea drepturilor, a 
actelor şi a faptelor juridice. Cartea funciară, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 3 şi urm. 

3 Szilard Sztranyiczki, op. cit., p. 7. 
4 A. Leik, Drept civil. Drepturile reale, Ed. Apolonia, Iaşi, 1998, p. 189. 
5 Petronela Năsăudean, Publicitatea imobiliară. Cartea funciară. Analiza comparativă a 

Legii nr. 7/1996 şi a Decretului-lege nr. 115/1938, ed. a II-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011, 
p. 16. 
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părţile contractante. Acest deziderat al securităţii operaţiunilor imobiliare 
comportă două laturi. Pe de-o parte este nevoie de siguranţă cu privire la 
drepturile existente în patrimoniul unei persoane, aşa numita securitate statică, 
iar pe de altă parte, e necesară certitudine cu privire la drepturile viitoare, ce 
pot intra, eventual, la un moment ulterior, în patrimoniul unei persoane, aşa 
numita securitate dinamică1. Nevoia de securitate şi de încredere este „motorul 
central” al vieţii sociale şi juridice2. Publicitatea drepturilor patrimoniale este 
cea mai importantă instituţie prin care se încearcă asigurarea acestei certitudini 
a raporturilor social-juridice. Există mecanisme juridice prin care conflictele 
sunt tranşate ulterior apariţiei acestora, însă, asemenea medicinei, în drept, este 
mai importantă profilaxia decât terapeutica3. Dezideratul conturării unor 
sisteme de publicitate intuitive, adaptate necesităţilor sociale actuale, ar facilita 
securizarea raporturilor juridice, în sensul de a garanta că acea persoană care se 
manifestă ca titular al unor drepturi, având în acelaşi timp convingerea că deţine 
această calitate, nu va fi înşelată în aşteptările sale, iar drepturile respective 
există în patrimoniul său. Ideea de securitate în raporturile juridice poate 
contraveni, în anumite situaţii, unor principii de bază aplicabile în dreptul civil4. 
Aparenţa rezonabilă a existenţei (sau inexistenţei) unui drept, deşi nu a fost 
consacrată legislativ în mod expres de către legiuitor nici în Noul Cod civil, dar 
nici în reglementările anterioare, îşi găseşte aplicarea în diverse situaţii şi poate 
produce efecte similare, uneori identice, cu existenţa faptică şi juridică a 
dreptului. Necesitatea securizării cadrului juridic static şi dinamic a impus 
soluţii legislative care pot afecta grav interesele şi patrimoniul unei persoane, 
privite în mod individual, dar având în vedere interesul general pentru asigu-
rarea certitudinii raporturilor juridice, aceste soluţii sunt deplin justificate.  

                                                            
1 A se vedea M. Nicolae, Tratat de publicitate imobiliară, vol. I, Introducere în 

publicitatea imobiliară, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006, p. 112-116. Conform autorului, 
dacă statica vizează existenţa şi păstrarea drepturilor patrimoniale valabil dobândite, ca 
elemente active ale patrimoniului unei persoane, dinamica, dimpotrivă, vizează devenirea sau, 
cum obişnuieşte să se spună, circulaţia acestor drepturi, de la naştere şi până la stingerea lor. 

2 Idem., p. 100. 
3 V. Stoica, Drept civil, Drepturile reale principale, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 

2013, p. 433. 
4 Cu privire la garantarea drepturilor subiective civile şi securitatea juridică, a se vedea 

Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ed. a X-a 
revizuită şi adăugită de M. Nicolae, P. Truşcă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2005, p. 86-90. 
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Spre exemplu, în materie imobiliară, în anumite condiţii, terţul subdo-
bânditor al unui bun, care dobândeşte cu bună-credinţă un imobil va fi 
considerat şi va fi tratat ca un veritabil proprietar, chiar dacă titlul autorului 
său este desfiinţat şi în persoana dobânditorului nu sunt îndeplinite condiţiile 
pentru dobândirea proprietăţii. Această regulă îşi găseşte aplicarea în ciuda 
faptului că proprietarul anterior, în patrimoniul căruia ar fi trebuit să se 
întoarcă bunul prin incidenţa regulilor aplicabile pentru desfiinţarea contrac-
telor, va suferi o atingere gravă a drepturilor sale.  

Principiul aparenţei în drept în materie imobiliară îşi găseşte regle-
mentarea în Noul Cod civil1, însă soluţia legislativă nu este nouă, fiind 
consacrată şi în reglementările precedente aplicabile pe teritoriul României. 
Prevalenţa unei înscrieri în registrele de publicitate şi a prezumţiilor ce decurg 
din aceasta, în detrimentul situaţiei juridice reale, nu reprezintă altceva decât 
o aplicaţie a teoriei aparenţei. Scopul unei astfel de reglementări nu a fost 
prejudicierea fostului proprietar, ci doar încercarea de a asigura circuitul civil, 
de a se elimina incertitudinea ce planează în acesta prin vocaţia proprietarului 
anterior de a obţine desfiinţarea unor contracte înscrise în mod valabil în 
registrele de publicitate, dându-se câştig de cauză celui care cu bună-credinţă 
s-a încrezut în menţiunile existente în registre. Consecinţa care rezultă din 
acest principiu al aparenţei este imposibilitatea de a mai rectifica cuprinsul 
cărţii funciare după scurgerea unei anumite perioade de timp2, chiar şi în 
unele situaţii în care în persoana celui înscris în cartea funciară în baza unui 
titlu care a fost desfiinţat nu au operat condiţiile pentru a opera un mod 
originar de dobândire a proprietăţii3. 
                                                            

1 Art. 900. Prezumţia existenţei sau inexistenţei unui drept tabular: „(1) Dacă în cartea 
funciară s-a înscris un drept real în folosul unei persoane, se prezumă că dreptul există în folosul 
ei. (2) Dacă un drept real s-a radiat din cartea funciară, se prezumă că acel drept nu există. (3) 
Dovada contrară se poate face numai în cazurile prevăzute la art. 887, precum şi pe calea 
acţiunii în rectificare”. 

Art. 901. Dobândirea cu bună-credinţă a unui drept tabular: „(1) Sub rezerva unor 
dispoziţii legale contrare, oricine a dobândit cu bună-credinţă vreun drept real înscris în cartea 
funciară, în temeiul unui act juridic cu titlu oneros, va fi socotit titularul dreptului înscris în 
folosul său, chiar dacă, la cererea adevăratului titular, dreptul autorului său este radiat din cartea 
funciară. (…)”. 

2 M. David, Aparenţa în dreptul privat, Teză de doctorat, U.B.B, Cluj-Napoca, 2014,  
p. 332. 

3 V. Stoica, op. cit., p. 465, 466. 
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Putem spune că publicitatea produce efecte similare instituirii unor 
prezumţii legale. Legea ridică la nivel de principiu irefragabil ideea că o 
situaţie juridică pentru care au fost realizate formalităţile de publicitate e 
reputată a fi cunoscută erga omnes, nicio persoană neputând să invoce necu-
noaşterea situaţiei atestate de registrele de publicitate. Dacă un drept, act sau 
fapt juridic a fost înscris în registrul corespunzător se prezumă că acesta 
există, cât timp nu s-a procedat la radierea sa, iar în ipoteza efectuării radierii, 
se instituie prezumţia inexistenţei sale începând din acel moment1. 

Securitatea raporturilor juridice impune, ca prim pas, stabilitate din 
punct de vedere legislativ. Dacă un sistem juridic se bazează pe norme ne-
clare, neintuitive, care sunt supuse frecvent modificărilor, asigurarea secu-
rităţii raporturilor juridice devine problematică. În sistemul de drept 
românesc, s-au adoptat de-a lungul timpului mai multe soluţii legislative, care 
s-au dovedit a fi intuitive în multe aspecte, însă din cauza unei lipse de viziune 
pe termen lung, pe fondul unei incapacităţi de a duce proiectele până la capăt, 
legislaţia fiind supusă unor frecvente modificări şi pe baza lipsei unui cadru 
instituţional, administrativ şi logistic bine conturat, aceste soluţii nu au 
răspuns în mod temeinic problemelor legate de securitatea raporturilor 
juridice. 

 
III. Premise conceptuale privind importanţa sistemelor de publi-

citate imobiliară şi implicaţiile acestora 
Formele de publicitate sunt extrem de diversificate, în funcţie de obiectul 

lor. Cea mai amplă reglementare în materia publicităţii drepturilor patrimo-
niale, care generează şi cele mai multe controverse şi dezbateri, este 
publicitatea imobiliară. Aceasta necesită o reglementare atentă, întrucât, în 
majoritatea cazurilor, bunurile imobile sunt de o valoare considerabilă, 
asupra aceloraşi bunuri pot fi constituite mai multe drepturi reale, ce pot chiar 
coexista, titularii drepturilor reale dobândind anumite prerogative specifice, 
iar posesia nu este suficientă pentru a crea prezumţia de proprietate2, iar pe 

                                                            
1 Art. 21. Prezumţiile: „(1) Dacă un drept, act sau fapt a fost înscris într-un registru public, 

se prezumă că el există, cât timp nu a fost radiat sau modificat în condiţiile legii. (2) În cazul 
în care un drept, act sau fapt a fost radiat, se prezumă că el nu există”. 

2 În reglementarea actuală, această idee îşi găseşte temeiul în art. 919 alin. (3) şi art. 900 
C. civ. 

Art. 900. Prezumţia existenţei sau inexistenţei unui drept tabular: „(1) Dacă în cartea 
funciară s-a înscris un drept real în folosul unei persoane, se prezumă că dreptul există în folosul 
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cale de consecinţă, nu conferă terţilor certitudinea necesară că posesorul care 
se pretinde proprietar chiar deţine această calitate1. 

În plus, din considerente bazate pe asigurarea securităţii juridice, au fost 
impuse anumite formalităţi legale specifice pentru încheierea anumitor acte 
şi anumite reguli probatorii şi prezumţii, ce pot fi răsturnate doar în cazuri şi 
condiţii reglementate de lege. Spre exemplu, actele prin care se transferă, se 
constituie sau se sting drepturi reale asupra imobilelor trebuie încheiate cu 
respectarea anumitor formalităţi solemne2, cu respectarea unor condiţii mai 
restrictive pentru definitivarea şi eficacitatea raportului juridic scontat de 
părţi. 

Publicitatea, în general, iar publicitatea imobiliară, în special, sunt 
mecanisme care trebuie să ofere soluţii în litigii în care se invocă drepturi 
concurente asupra aceloraşi bunuri. Principiul securităţii juridice, astfel cum 
am menţionat mai sus, cuprinde două faţete: securitatea juridică statică şi 
securitatea juridică dinamică. În fapt, aceste două laturi, deşi incluse în 
dezideratul mai larg al securităţii juridice, sunt de multe ori antagonice. Un 
sistem juridic ideal ar trebui să reuşească să asigure această dublă protecţie 
legală, însă tocmai pentru a se putea tranşa un litigiu în mod judicios, pentru 
a nu se ajunge la blocaje privind situaţia juridică a unor bunuri, în ipoteze 
concrete, legiuitorul optează pentru a da preeminenţă uneia dintre cele două 
laturi, uneia dintre cele două interese private în discuţie: pe de o parte, 
interesul proprietarului anterior, care îşi bazează pretenţiile juridice pe un titlu 
valabil, iar pe de cealaltă parte, interesul celui înscris în cartea funciară, în 
baza unui titlu nevalabil. În anumite situaţii, va fi preferat cel din urmă tocmai 
pe considerentul că interesul său este dublat, dacă nu chiar surclasat şi 

                                                            
ei. (2) Dacă un drept real s-a radiat din cartea funciară, se prezumă că acel drept nu există. (3) 
Dovada contrară se poate face numai în cazurile prevăzute la art. 887, precum şi pe calea 
acţiunii în rectificare”. 

Art. 919. Prezumţia de posesie şi prezumţia de proprietate: „(1) Până la proba contrară, 
acela care stăpâneşte bunul este prezumat posesor. (2) Detenţia precară, odată dovedită, este 
prezumată că se menţine până la proba intervertirii sale. (3) Până la proba contrară, posesorul 
este considerat proprietar, cu excepţia imobilelor înscrise în cartea funciară”. 

1 M. Nicolae, op. cit., p. 182, 183. 
2 Art. 1244. Forma cerută pentru înscrierea în cartea funciară: „În afara altor cazuri 

prevăzute de lege, trebuie să fie încheiate prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii absolute, 
convenţiile care strămută sau constituie drepturi reale care urmează a fi înscrise în cartea 
funciară”. 
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acaparat complet de interesul public al asigurării securităţii şi certitudinii 
raporturilor juridice. 

Orice soluţie legislativă adoptată trebuie să se fundamenteze pe o justă 
proporţionalitate între aceste principii, intervenţiile statale trebuind să fie 
limitate ca număr şi temeinic fundamentate1.  

 
IV. Raportul dintre sistemele de publicitate şi drepturile substan-

ţiale vizate de acestea 
Din punct de vedere al corelaţiei dintre sistemele de publicitate şi 

drepturile substanţiale vizate, iniţial s-a dorit ca sistemele de publicitate să se 
caracterizeze prin accesorialitate faţă de sistemul juridic principal. Se dorea 
ca naşterea, transferul sau stingerea anumitor drepturi sau situaţii juridice să 
nu depindă în sine de realizarea formalităţilor de publicitate, acestea din urmă 
având doar rolul de a reflecta în mod riguros situaţia predefinită ce rezultă 
din raporturile preexistente. Totuşi, deşi acest postulat este reflectat în 
majoritatea legislaţiilor2, registrele de publicitate au aptitudinea ca, în 
anumite condiţii strict reglementate de lege, să dea naştere la noi realităţi 
juridice, ce pot fi chiar antagonice cu realitatea preexistentă, invalidând 
situaţia juridică reală. Cu titlu de exemplu, cartea funciară încalcă regula 
caracterului accesoriu, prin mecanisme cu efect achizitiv de drepturi, cum ar 
fi dobândirea cu bună-credinţă a unui drept tabular sau dobândirea prin 
uzucapiune tabulară a anumitor drepturi reale, ajungându-se ca, prin aplicarea 
mecanismelor de carte funciară, să se contureze un nou regim juridic pentru 
anumite bunuri, operând moduri originare de dobândire a proprietăţii. Corelat 
acestor mecanisme achizitive de drepturi, registrele de publicitate duc, cel 
puţin indirect, la stingerea anumitor drepturi, întrucât dobândirea unor 

                                                            
1 A se vedea Ph. Malaurie, L. Aynès, Ph. Stoffel-Munck, Drept civil. Obligaţiile,  

Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti 2009, p. 218. Autorii subliniază că „Tutela excesivă, spiritul de 
securitate şi refuzul riscului (în operaţiunile imobiliare – n.n.) sunt văzute ca o boală mortală a 
societăţilor industriale contemporane”. 

2 În legislaţia românească, acest principiu este reflectat în art. 20 alin. (2) şi (3) C. civ. 
Art. 20. Efectele publicităţii: „[…] (2) Între părţi sau succesorii lor, universali ori cu titlu 

universal, după caz, drepturile, actele sau faptele juridice, precum şi orice alte raporturi juridice 
produc efecte depline, chiar dacă nu au fost îndeplinite formalităţile de publicitate, afară de 
cazul în care prin lege se dispune altfel. (3) Publicitatea nu validează dreptul, actul sau faptul 
supus ori admis la publicitate. Cu toate acestea, în cazurile şi condiţiile expres prevăzute de 
lege, ea poate produce efecte achizitive în favoarea terţilor dobânditori de bună-credinţă”. 
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drepturi reale de către o persoană le va stinge pe cele anterioare, incom-
patibile cu acestea.  

Aşadar, registrele de publicitate au rolul de a reflecta situaţia juridică a 
unor drepturi şi a bunurilor pe care acestea le vizează, însă nu trebuie 
concluzionat în sensul că registrele reprezintă doar un accesoriu, „o anexă” a 
realităţii juridice. Sistemele de publicitate, în condiţiile strict şi limitativ 
prevăzute de lege, pot chiar să redefinească natura juridică a unor drepturi 
reale din punct de vedere al titularilor acestora. 

 
V. Efectele juridice asociate publicităţii imobiliare 
Publicitatea este, astfel cum am menţionat mai sus, mijlocul principal 

prin care se realizează securitatea raporturilor juridice. Mijloacele de 
realizare a publicităţii sunt diverse, dar şi efectele produse de înscrierile în 
registrele de publicitate sunt distincte.  

Publicitatea asigură cunoaşterea unor acte, fapte sau situaţii juridice1 
fiind configurată „în vederea ocrotirii interesului general de realizare a 
securităţii juridice a tuturor cetăţenilor”2.  

Cu titlu general, considerăm că din realizarea formalităţilor de publi-
citate pot rezulta anumite efecte juridice, ce se situează pe trei planuri: 

În primul rând, publicitatea asigură o evidenţă a actelor, faptelor şi 
situaţiilor juridice. Aşadar, aceste sisteme pot fi asimilate, din acest punct de 
vedere, unor registre ce au scopul de a păstra o evidenţă clară a operaţiunilor 
juridice, bunurilor aflate în circuitul civil şi titularilor unor drepturi.  

În al doilea rând, publicitatea are rolul de a proteja persoanele terţe faţă 
de o anumită operaţiune, prin asigurarea opozabilităţii, instituind o prezumţie 
de cunoaştere. Deşi, strict prin raportare la o anumită persoană, un anumit 
terţ, publicitatea produce efecte defavorabile, acesta putând fi considerat de 
rea-credinţă pentru că nu a efectuat demersurile necesare anterior încheierii 
unui act juridic, la nivelul terţilor, priviţi în mod colectiv, sistemele de 
publicitate au un rol de protecţie. Terţul care a verificat registrele şi nu a aflat 
din acestea date care să îi ridice anumite semne de întrebare, se va bucura de 
o protecţie juridică specifică, chiar dacă situaţia pe care a luat-o la cunoştinţă 

                                                            
1 I. Deleanu, Părţile şi terţii: Relativitatea şi opozabilitatea efectelor juridice, Ed. Wolters 

Kluwer, Bucureşti, 2002, p. 84; C.T. Barreau-Salion, Les publicités légales. Information du 
public et preuve des actes, L.G.D.J., Paris, 1990, p. 1. 

2 M. Nicolae, op. cit., p. 143. 
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din registre se dovedeşte a fi eronată. S-a statuat că această condiţionare a 
opozabilităţii unor operaţiuni juridice faţă de terţi de realizarea anumitor 
demersuri, cum ar fi înscrierea în registre, „constituie breşa pe care dreptul 
modern a realizat-o în regula opozabilităţii de plin drept”1.  

Nu în ultimul rând, sistemele de publicitate pot avea un rol important în 
sfera litigiilor privind anumite drepturi. Soluţionarea conflictelor juridice 
depinde, în numeroase cazuri, de reguli specifice din materia publicităţii. 
Spre exemplu, cartea funciară operează cu anumite reguli conform cărora 
elementul determinant pentru tranşarea unui litigiu este reprezentat de 
momentul la care a fost înregistrată cererea de înscriere în cartea funciară2.  

 
VI. Funcţiile sistemelor de publicitate imobiliară  
Pornind de la efectele pe care sistemele de publicitate le produc, funcţiile 

sistemelor de publicitate într-un sistem juridic sunt diferite. În doctrină s-a 
considerat3 că publicitatea se poate cataloga în trei categorii, în funcţie de 
efectele directe pe care le are realizarea formalităţilor de înscriere în registre:  

                                                            
1 P. Vasilescu, Relativitatea actului juridic. Repere pentru o nouă teorie generală a actului 

de drept privat, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2008, p. 314, 315. 
2 Art. 890. Data producerii efectelor înscrierilor: „(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, 

înscrierile în cartea funciară îşi vor produce efectele de la data înregistrării cererilor, ţinându-se 
însă cont de data, ora şi minutul înregistrării acestora în toate cazurile în care cererea a fost 
depusă personal, prin mandatar ori notar public sau, după caz, comunicată prin telefax, poştă 
electronică ori prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii cererii 
de înscriere cu toate documentele justificative. […]”. 

3 M. Nicolae, Tratat de publicitate imobiliară. Introducerea în publicitatea imobiliară,  
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 139, 144. Legat de sistemele de publicitate, autorul 
menţionează că acestea nu pot prin ele însele să creeze drepturi, ci doar să reflecte riguros 
drepturile preexistente. 

Art. 20. Efectele publicităţii: „(1) Publicitatea asigură opozabilitatea dreptului, actului, 
faptului, precum şi a oricărui alt raport juridic supus publicităţii, stabileşte rangul acestora şi, 
dacă legea prevede în mod expres, condiţionează constituirea sau efectele lor juridice. (2) Între 
părţi sau succesorii lor, universali ori cu titlu universal, după caz, drepturile, actele sau faptele 
juridice, precum şi orice alte raporturi juridice produc efecte depline, chiar dacă nu au fost 
îndeplinite formalităţile de publicitate, afară de cazul în care prin lege se dispune altfel.  
(3) Publicitatea nu validează dreptul, actul sau faptul supus ori admis la publicitate. Cu toate 
acestea, în cazurile şi condiţiile expres prevăzute de lege, ea poate produce efecte achizitive în 
favoarea terţilor dobânditori de bună-credinţă. […]”. 

Cu toate acestea, există situaţii când sistemele de publicitate au puterea de a produce noi 
efecte juridice, în detrimentul unor drepturi existente din punct de vedere faptic, prin instituirea 
unor reguli achizitive de drepturi. Cartea funciară, spre exemplu, prin mecanismele proprii de 
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1. Publicitatea în scop informativ 
În cazul acesteia, terţii doar sunt informaţi despre existenţa anumitor 

drepturi sau situaţii juridice, realizându-se „cognoscibilitatea juridică a 
faptului făcut notoriu”1, fără ca eficacitatea raportului juridic sau dreptului 
înscris să fie condiţionată de îndeplinirea anumitor formalităţi. Aşadar, se 
poate vorbi despre publicitate informativă atunci când actul, faptul juridic 
care este supus formalităţilor de publicitate se bucură chiar şi în lipsa 
menţiunilor din registre de o paletă completă de efecte juridice, atât între 
părţile contractante, cât şi faţă de terţi, publicitatea jucând un rol esenţial-
mente informativ2. În aceste cazuri, publicitatea reprezintă doar un mijloc pus 
la dispoziţia terţilor de a cunoaşte anumite situaţii juridice, un mijloc de a 
facilita posibilitatea luării la cunoştinţă a drepturilor şi situaţiilor juridice prin 
verificarea unui registru unic, în scopul facilitării unui sistem juridic vivant, 
în care operaţiunile juridice să se realizeze cu promptitudine3. 

 
2. Publicitatea în scop conformativ 
În cazul acestui tip de publicitate, înscrierea în registrele de publicitate 

asigură opozabilitatea anumitor acte juridice faţă de terţi, actul juridic pro-
ducând efecte relative, după momentul încheierii sale, doar între părţile 
contractante şi, eventual, faţă de succesorii lor universali şi cu titlu universal. 
Efectele depline, incluzând aici opozabilitatea faţă de terţi, sunt amânate până 
în momentul realizării formalităţilor. În lipsa realizării acestor formalităţi, 
terţii pot să ignore actul sau faptul juridic nepublicat. Deşi justificat de nece-
sitatea asigurării posibilităţii terţilor de a lua la cunoştinţă în mod real despre 
situaţia juridică a unui bun, nefiind echitabil ca o situaţie să li se impună ca 
realitate juridică ce trebuie respectată, deşi aceştia nu ar fi avut nicio posi-
bilitate concretă de a lua la cunoştinţă despre situaţia respectivă, sistemele de 
publicitate în scop de opozabilitate pot fi criticate din perspectiva faptului că 
funcţionează pe baza unor abstracţiuni juridice ce determină scindarea 
momentului la care efectele contractului se produc. Introducerea unor astfel 
de mecanisme este rezultatul dezbaterilor doctrinare, care, deşi se dovedesc 
                                                            
atribuire a drepturilor, prin dobândirea cu bună-credinţă a unui drept tabular, conform art. 901 
C. civ. sau prin uzucapiunea tabulară, conform art. 931 C. civ., încalcă principiul enunţat mai 
sus. 

1 Idem, p.147. 
2 A se vedea Mihaela Mîneran, op. cit., p. 7. 
3 A se vedea Szilard Sztranyiczki, op. cit., p. 65. 
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a avea numeroase beneficii, reprezintă şi sursa a numeroase aspecte proble-
matice. Plasarea efectelor unei operaţiuni juridice pe două planuri, în primul 
rând între părţile contractante şi succesorii lor universali şi cu titlu universal, 
iar în al doilea rând faţă de terţi, poate genera ipoteze în care înseşi efectele 
între părţi să fie grav afectate, prin intervenţia unui terţ (spre exemplu, un 
creditor chirografar al înstrăinătorului) care poate acţiona fără a fi ţinut de 
convenţia părţilor, tocmai pentru că, în lipsa efectuării formalităţilor de 
publicitate, situaţia juridică nu există, poate fi ignorată, fără a-i putea fi opusă 
o altă situaţie juridică unui terţ interesat, care nici nu a cunoscut pe altă cale 
situaţia juridică reală.  

Acest mecanism de publicitate imobiliară se bazează pe funcţionarea 
unor prezumţii antagonice. În primul rând, există o prezumţie pozitivă 
absolută, în sensul că îndeplinirea formalităţilor de publicitate va face ca actul 
făcut public să se impună faţă de terţe persoane, invalidând posibilitatea 
acestora de a invoca faptul că nu au luat la cunoştinţă în mod real despre 
acesta, întrucât cunoaşterea reală nu mai are relevanţă juridică după mo-
mentul realizării formalităţilor. De asemenea, există şi o prezumţie negativă 
ce operează în aceste sisteme, în sensul că, în lipsa îndeplinirii formalităţilor, 
terţii sunt prezumaţi a nu cunoaşte actul juridic. Spre deosebire de prezumţia 
pozitivă ce devine operantă după îndeplinirea formalităţilor, prezumţia 
negativă este operantă anterior acestui moment şi este o prezumţie relativă, 
în sensul că se poate face dovada contrară1. Este de domeniul evidenţei că 
proba elementului subiectiv în persoana terţului, în sensul că acesta a 
cunoscut o anumită situaţie juridică, chiar şi în lipsa îndeplinirii formalităţilor 
de publicitate, se poate dovedi extrem de dificilă, însă ce este important, 
această posibilitate nu trebuie să fie exclusă din start, iar în funcţie de 
circumstanţele faptice concrete, se poate demonstra că terţul ştia de opera-
ţiunea juridică a părţilor, chiar în lipsa îndeplinirii formalităţilor, caz în care 
acesta nu se mai poate prevala de inopozabilitatea actului în interesul său. 

 
3. Publicitate în scop constitutiv 
În baza acestui sistem de publicitate, îndeplinirea formalităţilor este 

necesară pentru ca o anumită situaţie juridică să producă efecte nu doar faţă 
de terţi, ci chiar şi între părţile contractante. În ipotezele în care publicitatea 

                                                            
1 Mihaela Mîneran, op. cit., p. 7, 8. 
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are un rol constitutiv de drepturi, realizarea formalităţilor de publicitate 
reprezintă un element necesar, dar nu şi suficient, pentru naşterea, transferul 
sau stingerea anumitor drepturi. Este necesar ca această înscriere să fie 
asociată unor manifestări de voinţă în sensul producerii anumitor efecte 
juridice. Numai în baza actelor juridice în cauză, urmate de înscrierea în 
registrele de publicitate, ce pot fi privite în ansamblu ca un fapt juridic 
complex, se produc efectele juridice urmărite de părţi. Aşadar, efectele 
juridice operează la acelaşi moment, atât între părţi, cât şi faţă de terţi, 
realizarea formalităţilor determinând chiar naşterea, modificarea sau 
stingerea situaţiei juridice. În lipsa acestor formalităţi, actul rămâne lipsit de 
respectivele efecte juridice. Desigur, acest aspect nu implică faptul că un act 
juridic va fi complet denaturat de efecte până la momentul la care se vor 
realiza formalităţile de publicitate, însă acele efecte se vor plasa exclusiv pe 
tărâm obligaţional între părţile contractante. Totuşi, nici măcar între acestea 
nu se produce efectul translativ sau constitutiv de drepturi reale, ci din 
respectivul act juridic, neînscris încă în registre, decurge doar obligaţia 
debitorului contractual de a da, anume de a transfera sau de a constitui, în 
folosul cocontractantului său, un anumit drept real. Desigur, în contextul în 
care în sistemele de publicitate imobiliară constitutive de drepturi trebuie 
îndeplinite formalităţile de publicitate pentru transferul sau constituirea 
drepturilor reale, se poate analiza dacă obligaţia debitorului este de a da sau 
de a face1, aspecte asupra cărora vom reveni.  

Se observă că atât publicitatea în scop de opozabilitate, cât şi cea în scop 
constitutiv de drepturi îndeplinesc anumite funcţii specifice, cât şi o funcţie 
generală, definitorie pentru orice sistem de publicitate, anume funcţia de 
informare2.  

Pornind de la această clasificare tripartită, trebuie analizată problema 
sancţiunilor incidente pentru neefectuarea formalităţilor necesare pentru 
realizarea fiecărei categorii de publicitate în parte. În cazul publicităţii 
informative, nerealizarea formalităţilor poate duce la angajarea răspunderii 
civile sau chiar penale a persoanei care avea obligaţia legală de a le efectua. 
                                                            

1 Traian Dârjan, Cartea funciară – cartea de identitate a imobilului, Ed. Hamangiu, 
Bucureşti, 2013, p. 177; A. Rusu, Acţiunile de carte funciară. Studiu de doctrină şi 
jurisprudenţă. Publicitatea imobiliară. Acţiunea în prestaţie tabulară. Acţiunea în rectificarea 
cărţii funciare, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 139. 

2 Pentru analiza funcţiilor sistemelor de publicitate imobiliară, a se vedea Mihaela 
Mîneran, op. cit., p. 6-10. 
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În cazul publicităţii în scop confirmativ, ce condiţionează opozabilitatea, 
sancţiunea este aceea că nerespectarea formalităţilor duce la faptul că terţii 
pot ignora existenţa actului nefăcut public, impunându-se în continuare ca 
realitate juridică faţă de aceştia situaţia anterioară operaţiunii juridice. 
Nerealizarea formalităţilor în cazul publicităţii constitutive are cele mai 
energice efecte, în sensul că duce chiar la ineficacitatea deplină a operaţiunii 
vizate de părţi, neproducându-se nici măcar inter partes efectul scontat de 
acestea1. 

Pe lângă această clasificare în funcţie de efectele directe produse de 
realizarea formalităţilor, registrele de publicitate pot influenţa sfera 
drepturilor subiective în mod direct, nu doar să o reflecte. Chiar dacă tendinţa 
logică ne îndreaptă să considerăm sistemele de publicitate doar ca un 
mecanism ce oglindeşte realitatea juridică obiectivă, soluţiile legislative se 
dovedesc a fi uneori derogatorii de la această idee.  

Pe cale de consecinţă, funcţiile publicităţii se pot produce şi pe alte 
planuri: 

 
4. Publicitatea ca mecanism achizitiv de drepturi 
Principiul publicităţii în materie imobiliară porneşte de la ideea că 

dobândirea, modificarea sau stingerea drepturilor referitoare la imobile există 
numai dacă, în legătură cu ele, au fost făcute înscrierile necesare în cartea 
funciară2. Desigur, această idee se aplică în mod diferenţiat în funcţie de 
natura sistemelor de publicitate imobiliară şi de efectele pe care acestea le 
produc.  

Cartea funciară reprezintă un mecanism aparte, ce are aptitudinea ca, 
prin reguli proprii, cum ar fi principiul publicităţii materiale şi uzucapiunea 
tabulară, să denatureze realitatea faptică, obiectivă. Cartea funciară are 
capacitatea de a crea drepturi noi, sui generis, dedublând la momentul iniţial 
realitatea obiectivă, putând chiar să primeze în anumite situaţii faţă de 
aceasta, invalidând tot lanţul transferurilor anterioare şi instituind un mod 
originar de dobândire a proprietăţii. Din considerente de ordine publică, 
înscrierea în cartea funciară îşi poate păstra validitatea, recunoscând celui 
înscris anumite drepturi, chiar dacă a fost stabilit că înscrierea nu este 

                                                            
1 Pentru detalieri şi prezentarea sistemului sancţionator din dreptul francez, a se vedea 

C.T. Barreau-Salion, op. cit., p. 3 şi urm. 
2 Petronela Năsăudean, op. cit., p. 31. 
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conformă cu realitatea. Aşadar, se poate spune că sistemele de publicitate nu 
sunt independente şi neutre cu privire la drepturile subiective, putând să le 
influenţeze în mod substanţial. Publicitatea poate chiar naşte, modifica sau 
stinge anumite drepturi subiective, prin mecanisme proprii, derogatorii de la 
modurile de dobândire, de transfer sau de stingere a drepturilor subiective 
prevăzute în textele generale de lege care vizează expres aceste aspecte. 
Stingerea unor drepturi subiective nu este un efect direct al înscrierii în 
registrele de publicitate. Aceasta apare ca un efect derivat în ipoteza în care 
operează efectul achizitiv de drepturi în patrimoniul unui alt titular. Desigur, 
aceste efecte ale publicităţii imobiliare nu au fost la adăpost de critică, 
spunându-se că pot duce la dobândirea anumitor drepturi cu nesocotirea 
flagrantă a prevederilor legale necesar a fi respectate în acest sens. Un 
inconvenient major al publicităţii imobiliare s-a considerat în doctrina 
franceză a fi că aceasta se suprapune asemenea unui “corp străin”1 în mod 
artificial peste un sistem juridic cu o configuraţie proprie şi o dinamică 
preexistentă. 

 
5. Publicitatea ca mijloc juridic de soluţionare a conflictelor de 

drepturi 
În diverse ipoteze, este posibil ca două sau mai multe persoane să 

reclame fie acelaşi drept, fie drepturi ce nu pot coexista. Legat de această 
problemă, sistemele de publicitate joacă un rol important, dând câştig de 
cauză persoanei care a îndeplinit prima formalităţile de publicitate, chiar dacă 
actul pe care acesta l-a încheiat cu înstrăinătorul ar fi ulterior momentului la 
care acesta din urmă a încheiat un contract cu privire la acelaşi drept, dar cu 
o altă persoană. Desigur, această funcţie capătă contur în ce priveşte sistemele 
constitutive de drepturi, întrucât în acestea dreptul nu se transmite către 
dobânditor decât în momentul îndeplinirii formalităţilor de publicitate, ceea 
ce înseamnă că eventuale convenţii anterioare ale înstrăinătorului cu privire 
la acelaşi bun nu pot produce efectele translative de drepturi reale în lipsa 
înscrierii, iar cel care şi-a înscris primul dreptul va fi cel care îl va dobândi în 
mod valabil. În ce priveşte sistemele de publicitate în scop de opozabilitate, 
această funcţie capătă valenţe interesante. Drepturile se transmit între părţile 
contractante încă de la momentul încheierii actului juridic. Totuşi, actul 
încheiat cu primul dobânditor nu va putea fi opozabil terţilor în lipsa 
                                                            

1 A se vedea C.T. Barreau-Salion, op. cit., p.1. 
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înscrierii, motiv pentru care un alt dobânditor, dacă se dovedeşte că a verificat 
registrele şi este de bună-credinţă, poate invoca opozabilitatea primului act, 
iar prin îndeplinirea formalităţilor îşi va consolida dreptul în propriul 
patrimoniu. În acest context, se observă că această funcţie a sistemelor de 
publicitate imobiliară joacă şi un rol preventiv accentuat1. Orice achizitor are 
interesul de a îndeplini formalităţile de publicitate pentru a se pune la adăpost 
de eventuale pretenţii din partea altor posibili dobânditori ai aceluiaşi bun. 

În sistemele constitutive de drepturi, lipsa înscrierii duce chiar la 
inexistenţa dreptului ce urmează a fi înscris inclusiv între părţi, chiar dacă 
acestea au încheiat o convenţie valabilă în acest sens. În sistemele de 
publicitate în care înscrierile sunt efectuate în scop de opozabilitate, ceea ce 
nu este reflectat în registre nu poate fi opus terţilor de bună-credinţă sau, cu 
alte cuvinte, nu există, din punct de vedere juridic, pentru respectivele 
persoane, chiar dacă între părţi efectele se produc încă de la momentul 
realizării acordului de voinţă. În materia actelor juridice operează principiul 
relativităţii, cu semnificaţia producerii efectelor acestora între părţi şi 
succesorii lor. Toate celelalte persoane au calitatea de terţi, cărora actul 
respectiv li se impune ca realitate juridică. Totuşi, pentru ca un anumit act 
juridic să poată fi opus terţilor, nu este suficientă naşterea valabilă a dreptului 
inter partes, acest act putând fi ignorat de terţi atât timp cât nu sunt îndeplinite 
formalităţile de publicitate2. În acele sisteme de publicitate în care înscrierile 
se fac doar în scop de opozabilitate, neîndeplinirea formalităţilor, chiar dacă 
nu duce la inexistenţa drepturilor, face ca eficienţa juridică a contractului să 
fie extrem de limitată, doar între părţile contractuale şi succesorii acestora. 

 
6. Funcţia probatorie 
Registrele de publicitate joacă un rol important pe tărâm probatoriu, 

întrucât din faptul juridic al înscrierii devine operantă prezumţia că persoana 
înscrisă ca titular în registre deţine această calitate şi în realitatea 
obiectiv-juridică. Desigur, există şi prezumţia contrară, în sensul că persoana 
al cărui drept a fost radiat din registrele de publicitate nu mai deţine acel drept 
în patrimoniu. Pornind de la aceste două prezumţii, implicaţiile pe tărâm 
probatoriu sunt importante. Extrasele din registrele de publicitate care atestă 

                                                            
1 Szilard Sztranyiczki, op. cit., p. 67. 
2 Corneliu Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea noului Cod 

civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, p. 436. 
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situaţia juridică a unor bunuri se bucură de forţă probantă tocmai pentru că 
situaţia reflectată de acestea este prezumată a fi în deplină concordanţă cu 
situaţia reală. Este suficient să se facă dovada îndeplinirii formalităţilor de 
publicitate pentru a fi probată existenţa dreptului în favoarea celui înscris în 
registre. Prezumţiile sunt relative, însă sarcina probatorie în sensul răsturnării 
acestora aparţine aceluia care pretinde o altă situaţie juridică a drepturilor 
vizate de operaţiunile de publicitate decât cea oglindită de registre. 

 
VII. Tipuri de sisteme de publicitate imobiliară 
În funcţie de elementul central care stă la baza sistemului de publicitate, 

s-au conturat două direcţii: sisteme personale şi sisteme reale de publicitate1. 
 
1. Sisteme personale 
În ipoteza în care elementul central al sistemului de publicitate este 

persoana, evidenţa tranzacţiilor imobiliare se ţine prin raportare la aceasta, 
operaţiunile pe care acea persoană le-a efectuat cu privire la imobile fiind 
înscrise cronologic într-un registru. Aceste sisteme s-au dovedit a nu fi 
extrem de intuitive, pentru că nu asigurau în sine o certitudine privind 
inatacabilitatea titlului celui care era menţionat drept titular al anumitor 
drepturi reale. Pentru o analiză detaliată a validităţii titlului şi pentru analiza 
situaţiei juridice actuale era necesar să fie cercetată întreaga dinamică a 
respectivelor drepturi, întregul lanţ al transmiterilor, până la intervenţia unui 
mod originar de dobândire. Întrucât toate aceste operaţiuni erau menţionate 
în evidenţe personale, aceste cercetări sunt extrem de laborioase. S-a 
considerat că acest sistem este imperfect, nefiind apt să asigure în mod real 
certitudinea operaţiunilor privind drepturi reale2. 

 
2. Sisteme reale 
În cadrul acestei configuraţii de publicitate imobiliară, elementul central 

este reprezentat de imobil, identificat printr-un număr topografic unic. 
Fiecare imobil are un registru propriu, în care sunt trecute operaţiunile şi 
tranzacţiile ce îl privesc. Acest mecanism facilitează cunoaşterea situaţiei 
juridice concrete a unui bun, întrucât, în ipoteza unei bune administrări a 
sistemului, dacă evidenţele reflectă în mod veridic realitatea, verificarea unui 

                                                            
1 A se vedea M. Mîneran, op. cit., p. 11. 
2 Idem, p. 12. 



Sistemele de publicitate imobiliară aplicabile în România 165 

singur registru este suficientă pentru a stabili situaţia juridică şi materială 
concretă a unui bun1.  

 
VIII. Rolul publicităţii imobiliare în dreptul civil român 
Legislaţia în domeniul imobiliar din România a cunoscut numeroase 

modificări de-a lungul timpului, legiuitorul adoptând soluţii legislative din 
diverse sisteme juridice care au influenţat conturarea şi cristalizarea 
sistemului reglementat astăzi de Codul civil din 2011. Funcţia esenţială a 
publicităţii este aceea de informare a terţilor, de aducere la cunoştinţa 
acestora a anumitor împrejurări. Cu toate acestea, funcţia pur informativă 
operează în cazuri limitate. În cele mai multe cazuri, efectul informativ este 
asociat fie unor sisteme de publicitate în care înscrierile se fac în scop de 
opozabilitate, fie în acele sisteme unde operează efectul constitutiv al 
înscrierilor în registre. Altfel spus, registrele de publicitate au efect de 
informare a terţilor, însă acest efect este de obicei asociat unor efecte cu 
implicaţii mai puternice, anume opozabilitatea sau chiar constituirea 
anumitor drepturi. 

În decursul timpului, pe teritoriul României s-a încercat implementarea 
unor sisteme de publicitate imobiliară distincte, încercând-se preluarea „în 
bloc” a unor instituţii juridice deja consacrate în alte sisteme de drept, precum 
cel din Germania, Franţa, Quebec sau Austria. 

Există situaţii în care îndeplinirea formalităţilor de publicitate constituie 
un element necesar pentru naşterea, modificarea sau stingerea unei situaţii 
juridice. În sistemele de publicitate constitutive de drepturi, îndeplinirea 
formalităţilor apare ca o condiţie ulterioară actului sau faptului juridic 
generator de efecte, fără a se identifica însă cu acesta. Funcţia constitutivă, 
prin ansamblul efectelor pe care le antrenează, absoarbe funcţia declarativă. 
În acelaşi moment, anume momentul realizării formalităţilor de publicitate, 
se naşte situaţia juridică nouă între părţile contractante şi aceasta trebuie să 
fie respectată nu doar de către părţi (în baza principiului pacta sunt servanda), 
dar şi de către terţi, cărora li se va impune ca realitate juridică. Desigur, acest 
lucru nu înseamnă că o convenţie a părţilor prin care se prefigurează 
transferul unui drept real va rămâne lipsită de efecte, dar raporturile juridice 
create vor rămâne în sfera drepturilor personale, de creanţă. S-a considerat2, 

                                                            
1 A se vedea I. Adam, Noile Cărţi funciare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, p. 645. 
2 M. Nicolae, op. cit., p. 156. 
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totuşi, că, într-o interpretare riguroasă, cele două funcţii rămân distincte, 
având finalităţi diferite. Funcţia informativă trebuie interpretată ca funcţia de 
bază, primară, a publicităţii, pe când funcţia constitutivă este o „funcţie 
secundară şi particulară, specială”, fiind necesară nu pentru a asigura 
cunoaşterea actului de către terţi, ci chiar pentru ca efectele unui act să se 
producă între părţile contractante. 

În ce priveşte înscrierea în registrele de publicitate, aceasta poate 
determina producerea însăşi a efectelor juridice prefigurate de părţi, cum ar 
fi transferul proprietăţii, în cazul contractului de vânzare, sau poate doar să 
condiţioneze opozabilitatea unor acte juridice şi a efectelor ce decurg din 
acestea faţă de terţi. În această ultimă situaţie, în care sistemele de publicitate 
au doar un efect de opozabilitate faţă de terţi, se poate ajunge în ipoteza unei 
“bizarerii juridice” în care un drept real, opozabil erga omnes prin natura lui, 
să fie opozabil exclusiv inter partes, dar nu însă şi faţă de terţe persoane, care 
vor putea ignora existenţa acestuia1. Aşadar, o anumită situaţie juridică ce 
prin natura ei ar trebui să producă efecte absolute poate produce efecte 
relative cât timp formalităţile nu au fost efectuate, întrucât aceasta nu există, 
din punct de vedere juridic, faţă de terţi. Cu toate acestea, obligaţia corelativă 
drepturilor reale, generală şi negativă, va produce în continuare efecte faţă de 
terţe persoane, chiar dacă nu au fost îndeplinite formalităţile de publicitate. 
Indiferent cine va fi proprietar din punctul de vedere al terţilor, aceştia au 
obligaţia de a nu aduce atingere acelor drepturi. Aşadar, în astfel de situaţii, 
nu contează cine este, în esenţă, titularul dreptului, ci din prisma terţilor, este 
suficient ca acel drept să aparţină „altcuiva”, să nu existe în propriul 
patrimoniu, această condiţie fiind suficientă pentru a naşte obligaţia negativă 
de a nu aduce atingere drepturilor altei persoane, de a se abţine de la 
săvârşirea oricărei fapte ce ar putea afecta exerciţiul prerogativelor de care 
dispune titularul unui drept real.2 

Din realizarea formalităţilor de publicitate se produc anumite efecte pe 
două planuri. În primul rând, realizarea formalităţilor creează prezumţia 
pozitivă irefragabilă de cunoaştere a operaţiunii sau situaţiei juridice ce face 
obiectul acesteia. Aşadar, din momentul realizării formalităţilor de 
publicitate, situaţia juridică vizată de înscriere devine opozabilă terţilor, chiar 

                                                            
1 Idem, p. 155. Autorul consideră că „dinamica imobiliară reprezintă paradoxul naşterii 

drepturilor reale inopozabile cât timp drepturile nu sunt supuse publicităţii”. 
2 A se vedea V. Stoica, op. cit., p. 32-35. 
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dacă, în fapt, este posibil ca aceştia să nu aibă cunoştinţă de situaţia sau de 
actul respectiv. În Codul civil actual, această idee îşi găseşte reglementarea 
expresă în art. 19 alin. (4)1. Corelativ acestui efect, există, pe cale logică, o 
prezumţie negativă, în sensul că actele şi situaţiile juridice care nu au făcut 
obiectul formalităţilor de publicitate ar putea avea efecte doar între părţile 
contractante sau faţă de succesori, dar nu pot produce niciun efect juridic faţă 
de terţi, nu pot fi opuse acestora2. Spre deosebire de prezumţia pozitivă, care 
are un efect absolut, în sensul că nimeni nu poate invoca necunoaşterea unor 
formalităţi de publicitate ce au fost realizate în mod legal, prezumţia negativă 
nu produce efecte în mod absolut, putând fi inversată. Aşadar, chiar dacă 
formalităţile nu au fost efectuate, sau nu au fost efectuate în mod legal, este 
posibil ca anumite terţe persoane să aibă cunoştinţă, din alte surse, care pot fi 
extrem de variate, de acele acte sau situaţii juridice3. 

 
IX. Evoluţia legislativă în domeniul publicităţii imobiliare 
După Primul Război Mondial, extinderea legislaţiei româneşti în noile 

teritorii s-a realizat în trepte. Încă din acel moment s-a remarcat necesitatea 
existenţei unei legislaţii cadastrale previzibile, care să permită o evidenţă 
clară a terenurilor. În perioada domniei Regelui Carol al II-lea a fost adoptat 
Decretul-lege nr. 115/1938, expresie juridică a acestui deziderat. Deşi textele 
normative s-au dovedit intuitive şi ofereau răspunsuri pentru diverse 
provocări de ordin juridic, sistemul reglementat de acest Decret-lege nu putea 
fi pus în executare pentru că lipseau cărţile funciare pentru cea mai mare parte 
a parcelelor de teren, pe de o parte, iar pe de altă parte, dispoziţiile sale îşi 
găseau aplicarea în anumite regiuni relativ restrânse, întrucât legislaţia 
aplicabilă pe teritoriul României încă nu se bucura de unitate şi de aplica-
bilitate generală, în toate regiunile ţării.  

                                                            
1 Art. 19. Condiţiile de publicitate: „(1) Procedura şi condiţiile de publicitate se stabilesc 

prin lege. (2) Îndeplinirea formalităţii de publicitate poate fi cerută de orice persoană, chiar 
dacă este lipsită de capacitatea de exerciţiu. (3) Orice renunţare sau restrângere a dreptului de 
a îndeplini o formalitate de publicitate, precum şi orice clauză penală sau altă sancţiune 
stipulată pentru a împiedica exercitarea acestui drept sunt considerate nescrise. (4) Nimeni nu 
poate invoca faptul că nu a cunoscut dreptul, actul sau faptul supus publicităţii, dacă 
formalitatea de publicitate a fost legal îndeplinită”. 

2 A se vedea M. Nicolae, op. cit., p. 157. 
3 Cu privire la opozabilitatea operaţiunilor juridice şi posibilitatea cunoaşterii acestora pe 

alte căi decât prin publicitate, a se vedea I. Deleanu, Părţile şi terţii. Relativitatea şi 
opozabilitatea efectelor juridice, Repere, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2002, p. 78 şi urm. 
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A fost nevoie ca după adoptarea acestui decret să se extindă legislaţia 
din Vechiul Regat şi în Bucovina, ceea ce s-a întâmplat prin Decretul-lege  
nr. 478/1938 şi din acel moment, întrucât Bucovina era cea mai bine 
organizată suprafaţă a ţării din punct de vedere cadastral, având în vedere 
influenţa juridică pregnantă a Imperiului Austro-ungar, s-a putut demara 
punea în aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, însă numai în această 
regiune. Textele normative s-au dovedit a fi intuitive şi adaptate realităţilor 
sociale, însă se bucurau doar de o aplicare limitată din punct de vedere 
teritorial. 

În plin Război Mondial, Mareşalul Antonescu a adoptat Decretul-Lege 
nr. 389/1943, prin care s-a extins legislaţia românească în teritoriul 
Ardealului. Având în vedere Dictatul de la Viena, acest decret nu şi-a găsit 
aplicarea în Ardealul de Nord, care fusese anexat Ungariei.  

Abia în anul 1945, prin Legea nr. 260/1945, după recucerirea Ardealului 
de Nord, s-a putut extinde legislaţia românească şi în acele teritorii. Din acest 
moment, întrucât se conturase un cadru juridic unitar, găsindu-şi aplicarea 
aceleaşi acte normative pe întreaga suprafaţă a României, se realizase pre-
misa legală pentru a se putea trece la unificare reală a sistemului de publicitate 
imobiliară. 

Revenind la ideea lipsei de viziune şi la absenţa unei evoluţii legislative 
coerente, perioada comunistă a împiedicat realizarea lucrărilor de cadastru pe 
teritoriul României pentru încă o jumătate de secol.  

Abia după căderea comunismului au fost întreprinse noi demersuri 
pentru materializarea sistemului de cadastru şi publicitate imobiliară. Având 
în vedere perioada îndelungată ce trecuse de la adoptarea Decretului-lege  
nr. 115/1938, soluţiile legislative şi procedurile de înscriere menţionate în 
acest act nu mai răspundeau necesităţilor sociale, motiv pentru care a fost 
adoptată Legea nr. 7/1996, care părea o nouă premisă solidă pentru realizarea 
sistemului de cadastru, extins la nivelul întregii ţări. 

Realitatea a demonstrat că inclusiv acest act normativ avea anumite vicii 
constitutive majore. Legea nu avea prevederi care să permită organizarea 
eficientă a măsurării terenurilor, individualizarea imobilelor şi a drepturilor 
privitoare la imobile, şi mai ales care să reglementeze în detaliu procedura 
deschiderii cărţilor funciare. A fost nevoie de modificări succesive ale acestui 
act normativ pentru ca, prin confruntarea practică dintre normele legii şi 
realitatea de pe teren, să se adauge norme suplimentare sau să se reconfi-
gureze cele existente, tocmai pentru a se crea cadrul normativ necesar, care 
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s-ar fi putut aplica în mod util. Totuşi, modificări succesive ale acestui act 
normativ au creat numeroase probleme legate de aplicarea în timp a preve-
derilor legale. În plus, modificări lipsite de viziune, modificări justificate de 
diverse conjuncturi, fără a se face corelările necesare în întregul text al legii, 
pe de o parte, dar nici corelarea cu alte acte normative, au dus la probleme de 
lipsă de coerenţă şi au făcut din Legea nr. 7/1996 un act extrem de greu de 
înţeles, de interpretat şi de aplicat în practică, “un act peticit”, secat de raţiune 
prin modificări neintuitive. 

În absenţa unui cadru normativ şi instituţional eficient, intuitiv, este 
foarte greu să se realizeze dezideratul unei evidenţe clare a parcelelor de teren 
aflate pe teritoriul României. La acest moment nu este posibilă aplicarea a 
ceea ce Codul civil a menţionat cu titlu de principiu în materia dispoziţiilor 
de carte funciară, anume efectul constitutiv al înscrierilor în cartea funciară. 
Pentru aceste considerente, Legea de aplicare a Codului civil, Legea  
nr. 71/2011, prevede că se amână efectul constitutiv până se vor realiza 
integral lucrările de cadastru în fiecare unitate administrativ-teritorială şi se 
vor deschide cărţile funciare pentru toate terenurile din acea unitate. 

La momentul conceperii normelor Noului Cod civil, redactorii au dorit, 
într-o manieră optimistă, chiar utopică, având în vedere realităţile sociale ale 
ultimului veac, ca de la adoptarea Codului civil să se instituie efectul consti-
tutiv al înscrierilor în cartea funciară încă de la intrarea în vigoare a noii 
reglementări. În absenţa existenţei sistemului integrat de carte funciară la 
nivelul întregii ţări sau cel puţin la nivelul fiecărei unităţi administrativ-terito-
riale, acest sistem nu ar fi putut să funcţioneze la parametrii optimi şi ar fi 
creat complicaţii importante, ducând la blocarea circuitului civil. Amenda-
mentul adus în parlament, în sensul amânării aplicării dispoziţiilor ce vizează 
efectul constitutiv al înscrierilor în cartea funciară, s-a dovedit a fi singura 
soluţie viabilă pentru acel moment. Problema ce rezultă din această amânare 
şi care devine din ce în ce mai pregnantă, este că iniţial se dorea amânarea pe 
un termen scurt, necesar faptic pentru finalizarea lucrărilor de cadastru. 
Obiectiv vorbind, aceste lucrări nu pot fi duse la bun sfârşit atât timp cât nu 
sunt întreprinse măsuri concrete, în mod organizat, în această direcţie. După 
aproape 7 ani de la intrarea în vigoare a Codului civil, lucrările de cadastru 
sunt realizate integral într-un număr extrem de redus de unităţi admi-
nistrativ-teritoriale. 

Astăzi, nu avem cărţi funciare funcţionale nici măcar în Ardeal. Există 
iluzia că în Ardeal, în sensul larg, cărţile funciare există şi sunt funcţionale, 



170  Alexandru Radu Togan 

întrucât acestea au fost deschise încă din perioada Imperiului, iar punerea în 
aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 în aceste teritorii s-a realizat în mod 
eficient. Nu trebuie omis, însă, faptul că în timpul comunismului cele mai 
multe dintre ele nu au fost ţinute la zi, fapt ce a determinat apariţia multor 
inexactităţi şi inadvertenţe între situaţia juridică reală a bunurilor şi cea 
reflectată de registre. Mai mult, mare parte din registrele deschise în acea 
perioadă în Ardeal s-au distrus, şi de asemenea nu trebuie omis că 
Transilvania s-a “românizat”1, iar multe lucruri s-au petrecut acolo la fel ca 
în Vechiul Regat.  

În momentul de faţă, deşi regulile de fond şi de procedură în materie de 
carte funciară există, iar din punct de vedere principial sunt oportune şi utile 
asigurării certitudinii în dinamica şi statica circuitului civil, în realitate, 
acestea nu îşi găsesc aplicarea decât într-o foarte restrânsă parte a ţării. 

 
X. Soluţii adoptate în legislaţia românească în domeniul publicităţii 

imobiliare 
 
1. Codul civil de la 1864 
Sub puternica influenţă franceză, Codul civil de la 1864 instituia, prin 

art. 971 şi prin art. 1295 alin. (1), principiul consensualismului cu privire la 
transferul drepturilor reale, implementând sistemul de transcripţiuni şi 
inscripţiuni. Cu toate acestea, opozabilitatea faţă de terţi, opozabilitate „de 
care trebuie să se bucure orice drept absolut2”, era condiţionată de asigurarea 
opozabilităţii prin transcrierea actului în registrele de publicitate prevăzute de 
lege. 

În acest sistem, la fiecare judecătorie exista un registru în care actele ce 
vizau transferul proprietăţii erau copiate. Aceste registre ţinute la nivel 
teritorial au fost înlocuite prin circulara nr. 1035/1950 a Ministerului Justiţiei 
cu un registru unic, numit registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni. Acest 
sistem s-a dovedit a avea numeroase neajunsuri. Evidenţa operaţiunilor 
imobiliare se făcea în funcţie de persoane, iar nu de imobile, motiv pentru 
care cercetarea situaţiei juridice a unor drepturi imobiliare se dovedea a fi o 
operaţiune dificilă. Deşi acest sistem asigura opozabilitatea faţă de terţi, nu 

                                                            
1 Pentru o analiză pragmatică, a se vedea Lucian Boia, Cum s-a românizat România,  

Ed. Humanitas, Bucureşti, 2015. 
2 Idem, p. 19. 
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conferea un înalt grad de garanţie, întrucât nu exista menţiunea unei serii de 
acte sau moduri de dobândire a proprietăţii într-o singură evidenţă. 

 
2. Decretul lege nr. 115/1938, prin raportare la Codul civil din 1864 
Decretul lege nr. 115/1938 a reprezentat un important punct de plecare 

pentru sistemul real ce se prefigura la acel moment pentru publicitatea 
imobiliară din România. Principiul efectului constitutiv de drepturi reale al 
înscrierii în cartea funciară a reprezentat, probabil, cea mai importantă idee 
din reglementarea Decretului-lege nr. 115/19381. Conform acestui principiu, 
înscrierea în registrele de publicitate imobiliară are un rol constitutiv de 
drepturi, nu doar prin raportare la terţi, care ar putea ignora drepturi ce nu au 
fost înscrise în cartea funciară, ci şi între părţi, întrucât dobândirea, 
modificarea sau stingerea drepturilor nu se produce nici măcar între acestea, 
în lipsa menţiunilor corespunzătoare din cartea funciară. Acest mecanism de 
transfer şi constituire a drepturilor reale asupra imobilelor este de inspiraţie 
germanică. 

Decretul-lege nr. 115/1938 prevede efectul constitutiv al înscrierilor în 
cartea funciară în art. 17 şi art. 182. Conform acestor prevederi legale, pentru 
a opera transferul dreptului de proprietate, realizarea acordului de voinţă în 
sensul constituirii sau strămutării unor drepturi reale reprezintă o condiţie 
necesară, însă nu şi suficientă pentru ca operaţiunea prefigurată de părţi să 
opereze, fiind necesar ca acest demers juridic să fie înscris în cartea funciară3.  

                                                            
1 Decretul-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare 

a fost publicat în M. Of. al României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938.  
2 Art. 17: „Drepturile reale asupra imobilelor se vor dobândi numai dacă între cel care dă 

şi cel care primeşte dreptul este acord de voinţă asupra constituirii sau strămutării, în temeiul 
unei cauze arătate, iar constituirea sau strămutarea a fost înscrisă în cartea funciară. 

Drepturile reale se vor stinge numai dacă radierea s-a înscris în cartea funciară cu 
consimţământul titularului; consimţământul nu va fi de trebuinţă dacă dreptul se stinge prin 
împlinirea termenului arătat în înscriere sau prin moartea titularului. 

Dacă dreptul, care urmează să fie radiat, este grevat în folosul unei terţe persoane, 
radierea se va face cu păstrarea dreptului acestei persoane. 

Hotărârea judecătorească sau, în cazurile anume prevăzute de lege, deciziunea autorităţii 
administrative, vor înlocui acordul de voinţă sau consimţământul”. 

Art. 18: „Dispoziţiunile privitoare la dobândirea sau stingerea drepturilor se vor aplica, 
de asemenea, în cazul modificărilor lor”. 

3 A se vedea M. Nicolae, op. cit., p. 373-378. 
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Primul pas în vederea transmiterii sau constituirii de drepturi reale era 
reprezentat de existenţa unui act obligaţional, care reprezenta titlul în temeiul 
căruia se realiza transmiterea, urmată de încheierea unui act real ce îngloba 
consimţământul celui împotriva căruia se realizează înscrierea, precum şi un 
fapt material, anume înscrierea efectivă în cartea funciară1. Vom reveni la 
acest mecanism cu ocazia analizării soluţiei legislative din Noul Cod civil, 
act care prezintă o serie de similitudini importante cu sistemul reglementat de 
Decretul-lege nr. 115/1938.  

Literatura şi jurisprudenţa au consacrat anumite efecte juridice ale 
actelor obligaţionale ce se vor produce între încheierea acestei convenţii şi 
înscrierea în registrele de publicitate, anume aşa-numita „proprietate 
extratabulară2”. Drepturile existente în această perioadă de tranziţie se 
caracterizează prin aceea că înstrăinătorul nu ar putea să îi opună dobân-
ditorului inexistenţa drepturilor ce rezultă din convenţia încheiată de aceştia, 
tocmai din motivul că părţile sunt legate de raporturi obligaţionale valabile. 
Totuşi, un astfel de drept nu poate fi opus terţilor până la îndeplinirea forma-
lităţilor de publicitate. Acest drept imperfect conferă anumite prerogative 
specifice dobânditorului, care ar putea introduce o acţiune în prestaţie 
tabulară, dacă înstrăinătorul nu îşi dă concursul pentru intabulare, sau ar putea 
chiar să ceară predarea bunului. Totuşi, aceste prerogative îi revin în baza 
unui drept de creanţă, întrucât dobânditorul nu a dobândit încă un drept real3. 

Mecanismul prevăzut de Decretul-lege nr. 115/1938 a reprezentat o 
soluţie derogatorie de la soluţia legislativă din Codul civil de la 18644. 
Conform acestuia din urmă, transferul dreptului de proprietate era guvernat 
de principiul consensualismului, implementat în legislaţia românească sub 
influenţa pregnantă a dreptului francez. Transferul drepturilor reale opera 
prin simplul acord de voinţă al părţilor, fără a fi necesară îndeplinirea altor 

                                                            
1 S.A. Brădeanu, Către un regim intermediar de publicitate: Cărţile de publicitate, 1943, 

Bucureşti, p. 22. 
2 P. Demény, Legea cărţilor funciare nr. 115/1938 comentată şi adnotată, Ed. Cordial Lex, 

Cluj-Napoca, 1995, p. 20. 
3 A se vedea Decizia nr. 277/1983 din 8 februarie 1983, Trib. Suprem, Secţia civilă, în 

I.D. Chiş, Cartea funciară: jurisprudenţă şi doctrină din periodicele juridice româneşti 
1886-2011, vol. II – Noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 307. 

4 Art. 971 C. civ. 1864: „În contractele ce au de obiect translaţia proprietăţii sau unui alt 
drept real, proprietatea sau dreptul se transmite prin efectul consimţământului părţilor şi lucrul 
rămâne în rizico-pericolul dobânditorului, chiar când nu i s-a făcut tradiţiunea lucrului”. 
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formalităţi extrinseci. Era necesară înscrierea în cartea funciară1, însă nu 
pentru validitatea raportului contractual, ci pentru eficacitatea erga omnes a 
dreptului sau situaţiei juridice înscrise. 

În sistemul reglementat de Decretul-lege nr. 115/1938, convenţiile 
încheiate între părţi nu au prin ele însele efect translativ de proprietate, 
instituind în sarcina părţilor doar obligaţii în sens restrâns, în baza unor 
raporturi juridice personale. În regimul de carte funciară, dobândirea 
drepturilor se realizează prin înscriere, iar persoana care nu a îndeplinit 
formalităţile de publicitate nu poate invoca un drept real, ci doar un drept 
personal2. Dacă acela care se pretinde proprietar nu a intabulat dreptul său de 
proprietate, drept ce se invocă a fi dobândit în temeiul unui contract de 
vânzare, nu se poate reţine că are un titlu valabil de proprietate în regim de 
carte funciară3. 

Codul civil de la 1864 prevedea o scindare a transferului dreptului de 
proprietate, în raport de momentul de la care convenţia producea efecte 
translative de proprietate între părţi, pe de o parte, şi faţă de terţi, pe de altă 
parte. Transmiterea dreptului real se produce între părţi de la momentul la 
care acestea şi-au dat consimţământul în acest sens, iar faţă de terţi, efectele 
contractului vor putea fi invocate doar după înscrierea convenţiei în cartea 
funciară. Acest sistem a cunoscut numeroase neajunsuri, întrucât realitatea 
reflectată de registrele de publicitate nu cristaliza adevărata situaţie funciară 
a imobilelor, „omisiunea înscrierilor în cartea funciară conducând la erori 
şi speculaţii4”. S-a considerat că aceste situaţii de incertitudine privind 
drepturile reale pot fi reduse drastic prin implementarea unui sistem de 
cadastru şi carte funciară performant, bazat pe efectul constitutiv al 
înscrierilor, acesta fiind unul din demersurile principale ale Decretului-lege 
nr. 115/1938.  

În sistemul reglementat de Decretul-lege nr. 115/1938, constituirea sau 
modificarea drepturilor reale se realiza prin efectuarea unor operaţiuni 
succesive. În primul rând, era necesară încheierea unui act obligaţional, în 

                                                            
1 Art. 1295 alin. (2) C. civ. 1864.: „În materie de vindere de imobile, drepturile care 

rezultă prin vinderea perfectă între părţi nu pot a se opune, mai înainte de transcripţiunea 
actului, unei a treia persoane care ar avea şi ar fi conservat după lege, oarecare drepturi asupra 
imobilului vândut.” 

2 C.A. Alba Iulia, secţia civilă, decizia nr. 86 din 22 februarie 2007, Eurolex. 
3 A se vedea C.S.J., secţia civilă, decizia nr. 2359 din 28 iulie 2000, Legalis. 
4 Petronela Năsăudean, op. cit., p. 34. 
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baza căruia părţile îşi asumă că vor strămuta sau vor constitui un anumit drept 
real, şi un act real, prin care persoana care şi-a asumat obligaţia de transfer a 
proprietăţii îşi dă în mod expres consimţământul pentru înscrierea în cartea 
funciară. Aceste două acte creează cadrul necesar pentru înregistrarea cererii 
de înscriere în cartea funciară, determinând efectul constitutiv sau translativ 
de drepturi.  

Efectul constitutiv implică un tratament unitar privind naşterea, modi-
ficarea sau transferul drepturilor reale, în sensul că acestea se produc în 
acelaşi moment atât între părţi, cât şi faţă de terţi. Într-un sistem bazat pe acest 
principiu, opozabilitatea înscrierilor faţă de terţi operează chiar de la mo-
mentul transferului dreptului de proprietate, moment marcat prin înregistra-
rea cererii de înscriere în cartea funciară. Numai prin înscrieri în cartea 
funciară se nasc, modifică sau sting drepturi reale, devenind opozabile 
terţilor, fiind făcută publică situaţia lor1. Această înscriere, pentru a fi validă 
şi pentru a determina constituirea, modificarea sau stingerea drepturilor reale, 
în temeiul Decretului-lege nr. 115/1938, trebuie să fie fundamentată pe un act 
juridic ce îndeplineşte condiţiile de validitate. Nevalabilitatea convenţiei 
părţilor, fie pe criterii de formă, fie pe criterii de fond, determină nevala-
bilitatea înscrierii în cartea funciară, afectând în mod implicit chiar transferul 
dreptului real. Din acest punct de vedere, soluţia consacrată de Decretul-lege 
nr. 115/1938 se depărtează de principiile esenţialmente de influenţă 
germanică. În Germania, funcţionează de deplin principiul abstracţiunii, 
înscrierea în cartea funciară nefiind dependentă de actul obligaţional care a 
justificat respectiva înscriere. Această dependenţă a înscrierii de actul care a 
stat la baza respectivei operaţiuni reprezintă regula şi în materia Codului civil 
actual, deşi prefigurează aplicarea unui sistem constitutiv de drepturi, 
păstrează influenţe din dreptul francez. 

 
3. Sistemele intermediare de publicitate imobiliară 
În doctrină au fost conturate opinii în sensul că sistemul cărţilor de 

publicitate funciară, reglementat de Legea nr. 242/1947 şi cel al cărţilor de 
evidenţă funciară, reglementat de Legea nr. 163/1946 nu ar trebui tratate în 
mod distinct, întrucât nu reprezintă decât o proiecţie a sistemelor reale de 
carte funciară2. 
                                                            

1 A se vedea I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 1113 din 2 
februarie 2006, Legalis. 

2 D.M. Cosma, Cartea funciară. Procedura de lucru şi organizarea birourilor teritoriale, 
Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 21. 
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3.1. Legea nr. 242/1947 
Cărţile de publicitate funciară prezintă similitudini cu mecanismul 

cărţilor funciare, întrucât registrele sunt conturate pornind de la identitatea 
topografică a imobilelor, „imobilul fiind elementul fix faţă de care se perindă 
titularii drepturilor asupra acestora”1. Totuşi, sistemul reglementat de Legea 
nr. 242/1947 nu se baza pe efectul constitutiv al înscrierilor, întrucât dreptu-
rile reale se puteau transmite şi constitui prin acordul părţilor, independent de 
realizarea formalităţilor de înscriere, iar acestea din urmă erau necesare doar 
pentru realizarea opozabilităţii. S-a afirmat că s-a realizat o „disjungere 
artificială a dinamicii drepturilor reale”2, întrucât deplina eficacitate a unui 
act juridic era realizabilă în două etape: iniţial între părţile contractante, încă 
de la momentul acordului de voinţă exprimat în forma prevăzută de lege, iar 
apoi, faţă de terţi, în momentul realizării formalităţilor de publicitate. S-a 
afirmat că Legea nr. 242/1947 se bazează pe artificiala distincţie aplicabilă 
ulterior şi în temeiul Legii nr. 7/1996, între efectele produse între părţi şi faţă 
de terţi, facilitând apariţia paradoxului juridic al unor drepturi reale inopo-
zabile faţă de terţe persoane. 

Justificarea implementării Legii nr. 242/1947 şi-a găsit fundamentul în 
Decretul-lege nr. 115/1938. Decretul prevedea dezideratul întocmirii cărţilor 
funciare provizorii, prin art. 163-173, care vor permite, la un moment ulterior, 
conturarea unui sistem unitar ce s-ar putea aplica în toate teritoriile ţării, prin 
transformarea acestora în cărţi funciare propriu-zise. În contextul celui de-al 
doilea Război Mondial, această finalitate nu a putut fi atinsă în perioada 
prefigurată iniţial, motiv pentru care a fost adoptată respectiva lege, prin care 
cărţile funciare provizorii care fuseseră totuşi întocmite au fost transformate 
în cărţi de publicitate funciară3.  

 
3.2. Legea nr. 163/1946 
Cărţile de evidenţă funciară se bazează pe implementarea efectului 

constitutiv al înscrierilor, acestea putând avea scop de asigurare a opoza-
bilităţii doar ca excepţie, în cazul transmiterii unor drepturi pe cale de 

                                                            
1 Traian Dârjan, op. cit., p. 41. 
2 Idem, p. 42. Autorul critică mecanismul de inspiraţie franceză prevăzut de Legea  

nr. 242/1947 şi preluat apoi în Legea nr. 7/1996, menţionând că textele legale reiau paradoxul 
juridic de naştere a unui drept real inopozabil terţilor. 

3 Traian Dârjan, op. cit., p. 42. 
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succesiune, sau în caz ce accesiune, vânzare silită sau expropriere. Sistemul 
prevăzut de Legea nr. 163/1946 reprezenta un sistem intermediar şi provi-
zoriu, ce se dorea a fi aplicat până la momentul finalizării lucrărilor de 
cadastru şi deschiderea cărţilor funciare. Justificarea acestei legi a fost dată 
de faptul că în anumite zone restrânse din Transilvania şi din sudul 
Bucovinei, cărţile funciare ce fuseseră întocmite au fost distruse sau pierdute 
în timpul războiului. Prefigurarea mecanismului cărţilor de evidenţă funciară 
a fost să se acorde acestora o aplicare limitată în timp, dorindu-se ca acestea 
să poată asigura statica şi dinamica circuitului civil până în momentul la care 
se vor găsi cărţile funciare dispărute sau se vor deschide noi cărţi funciare, 
care să preia menţiunile din cărţile de evidenţă funciară1. 

 
4. Sistemul de carte funciară în scop de opozabilitate faţă de terţi 

instituit de Legea nr. 7/19962 
Scopul declarat al Legii nr. 7/19963 a fost reprezentat de uniformizarea 

la nivelul întregii ţări a regulilor de publicitate imobiliară ale sistemului real, 
bazat pe identitatea imobilului. Prin această reglementare s-a dorit 
implementarea unui sistem real şi unic de publicitate pentru întreg teritoriul 
ţării. Sistemul de publicitate imobiliară s-a dorit a fi soluţia pentru înlocuirea 
sistemelor neunitare, precum cel de transcripţiuni şi inscripţiuni sau cel al 
cărţilor de publicitate imobiliară4. 

Multe dintre principiile consacrate de Decretul-lege nr. 115/1938 s-au 
dovedit a fi de actualitate, chiar după o lungă perioadă de la intrarea în vigoare 
a acestui act normativ, fiind preluate şi de Legea nr. 7/1996. Legea a fost 
supusă numeroaselor modificări şi transformări generate de realităţile sociale 

                                                            
1 M. Nicolae, op. cit., vol. I, 2011, p. 435, 436. 
2 Menţionăm că analiza este valabilă şi în ce priveşte sistemul de transcripţiuni-inscrip-

ţiuni prevăzut de vechiul Cod Civil, precum şi în legătură cu sistemul cărţilor de publicitate 
imobiliară prevăzut de Legea nr. 242/1947, întrucât şi în aceste surse normative, înscrierile au 
doar rolul de a asigura opozabilitatea faţă de terţi. 

3 Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare a fost publicată în M. Of., Partea 
I, nr. 61 din 26 martie 1996 şi a intrat în vigoare la data de 26 iunie 1996. Ulterior, ca urmare 
a numeroaselor modificări, Legea nr. 7/1996 a fost republicată în M. Of. Partea I, nr. 201 din 
3 martie 2006.  

4 Noul sistem s-a dovedit a fi un veritabil sistem hibrid care a îmbinat realizarea unei 
evidenţe bazate pe imobile şi nu pe persoane, asemeni cărţilor funciare vechi, şi efectul de 
opozabilitate specific sistemului de transcripţiuni-inscripţiuni. 
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şi juridice, în anul 2006 fiind republicată1. Legea nr. 7/1996 a reprezentat 
„premisa juridică normativă pentru ca România să ajungă la stadiul 
European de a avea un cadastru naţional şi cărţi funciare în întreaga ţară2”. 

Unul dintre cele mai importante principii privind publicitatea imobiliară 
ale Decretului-lege nr. 115/1938, anume principiul efectului constitutiv al 
înscrierilor a fost abandonat de noua reglementare. S-a considerat că intro-
ducerea în Legea nr. 7/1996 a caracterului opozabilităţii înscrierilor a repre-
zentat o revanşă inutilă3 a adepţilor principiului consensualismului, în 
detrimentul unei rigurozităţi şi unei tehnicităţi ridicate în ce priveşte transfe-
rul proprietăţilor imobiliare4. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii 
imobiliare a avut scopul de a introduce un sistem unic al publicităţii cu 
caracter real, dar “s-a oprit la jumătatea drumului”5 întrucât între părţi 
drepturile se transmiteau încă de la momentul realizării acordului de voinţă 
în forma prevăzută de lege, iar efectele asociate înscrierilor în cartea funciară 
vizau exclusiv producerea efectului de opozabilitate a operaţiunilor în raport 
cu terţii. Acest sistem implică o condiţionare a opozabilităţii drepturilor în 
funcţie de realizarea menţiunilor în cartea funciară, sau de absenţa acestora. 
Fără îndeplinirea formalităţilor, dreptul real rămâne incomplet, neputând 
conferi titularului protecţia juridică deplină, întrucât opozabilitatea contrac-
tului este redusă doar la cocontractantul său şi la succesorii acestuia, opera-
ţiunea juridică nefiind opozabilă erga omnes6. 

                                                            
1 Pentru dezvoltări, a se vedea Sergiu I. Stănilă, Câteva comentarii pe marginea 

modificărilor survenite la regimul juridic al publicităţii imobiliare, ca urmare a intrării în 
vigoare a Noului Cod Civil, Analele UVT- seria Drept, volumul 1/2011, p. 135. 

2 M. Nicolae, op. cit., p. 214. 
3 A se vedea Szilard Sztranyiczki, Publicitatea imobiliară conform noului Cod civil,  

Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013, p. 59. 
4 A se vedea Aurelia Rusu, Publicitate imobiliară. Cărţile Funciare. Practică judiciară, 

Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 515: „Dacă sistemul reglementat de Decretul-lege nr. 
115/1938 avea la bază principiul efectului translativ sau constitutiv de drepturi reale imobiliare 
al înscrierii în cartea funciară, Legea nr. 7/1996 se înscrie în categoria aşa-numitelor sisteme 
de opozabilitate de drepturi, proprii legislaţiilor latine, în care înscrierea drepturilor reale se 
face numai în scop de opozabilitate faţă de terţi, în sensul că dreptul real există şi fără înscriere, 
dar el nu este opozabil faţă de terţii care au dobândit acelaşi drept sau, după caz, un drept 
concurent, pe care l-au conservat, în condiţiile legii.” 

5 C. Bîrsan, op. cit., p. 439. 
6 A se vedea V. Stoica, op. cit., p. 434. 
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Unul din punctele benefice aduse de Legea nr. 7/1996 este reprezentat 
de faptul că prin acest act normativ s-a încercat, pentru prima dată, instituirea 
unui sistem unic de publicitate imobiliară pe întreg teritoriul ţării. În doctrină1 
s-a subliniat că Legea nr. 7/1996 a creat cadrul juridic necesar pentru ca 
România să aibă un sistem unic şi general de carte funciară, însă operaţiunile 
necesare pentru efectuarea şi finalizarea lucrărilor cadastrale, în baza cărora 
să se deschidă cărţile funciare, reprezintă o operaţiune de durată, implicând 
antrenarea unor resurse financiare, logistice şi umane deloc neglijabile.  

 
XI. Efectul constitutiv de drepturi al înscrierilor în cartea funciară, 

după cum este reglementat în Codul civil actual 
Importanţa sistemului de carte funciară este amplificată de modificările 

substanţiale aduse de Noul Cod civil2, prin raportare la Legea nr. 7/19963. Un 
element esenţial al noii reglementări este reprezentat de înlocuirea 
principiului opozabilităţii faţă de terţi a înscrierilor, cu principiul efectului 
constitutiv, care îl include pe cel menţionat anterior, efectele contractelor ce 
privesc drepturi tabulare producându-se atât între părţi, cât şi faţă de terţi, 
începând cu acelaşi moment, anume acela al înregistrării4 cererii de înscriere 
în cartea funciară. Aşadar, din acest punct de vedere, Noul Cod civil revine 
la principiul de bază existent în Decretul-lege nr. 115/1938. În noua 

                                                            
1 Pentru dezvoltări, a se vedea I. Albu, Noile cărţi funciare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 

1997, p. 7. 
2 Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, publicată în M. Of., Partea I, nr. 505 din 15 

iulie 2011. 
3 Pentru o analiză a evoluţiei efectelor înscrierilor în cartea funciară şi o analiză detaliată 

a actualului sistem de publicitate imobiliară, a se vedea Mihaela Mîneran, Cartea funciară, 
Jurisprudenţă comentată şi reglementarea din noul Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, 
p. 99-111. 

4 Astfel, prin acest efect asociat cărţilor funciare, drepturile reale imobiliare se nasc, sunt 
modificate, se transmit sau se sting din momentul înregistrării cererii de înscriere, conform art. 
890 C. civ., iar nu la momentul încheierii actului autentic notarial, a comunicării hotărârii 
judecătoreşti definitive sau de la data încheierii oricărui alt act ce poate sta la baza înscrierii 
drepturilor reale. 

Art. 890. Data producerii efectelor înscrierilor: „(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, 
înscrierile în cartea funciară îşi vor produce efectele de la data înregistrării cererilor, ţinându-se 
însă cont de data, ora şi minutul înregistrării acestora în toate cazurile în care cererea a fost 
depusă personal, prin mandatar ori notar public sau, după caz, comunicată prin telefax, poştă 
electronică ori prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii cererii 
de înscriere cu toate documentele justificative. [...]”. 
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reglementare este instituit un regim mai riguros şi cu efecte complete al 
publicităţii imobiliare1, fiind conceput în jurul ideii „unei evidenţe cadastrale 
bazate pe imobile, în care drepturile se dobândesc ori se transmit între părţi 
şi capătă opozabilitate faţă de terţi doar prin înscrierea lor în cartea 
funciară”2. Sistemele de publicitate în care înscrierile au efect constitutiv sunt 
mai riguroase, întrucât, până în momentul îndeplinirii formalităţilor, „părţile 
raportului contractual rămân legate numai prin drepturi de creanţă, care au 
ca obiect prestaţii specifice”3, care reprezintă numai un prim pas pentru 
atingerea finalităţii constituirii sau transmiterii drepturilor reale imobiliare, 
fără însă a putea realiza prin simplul lor acord modificări privind însăşi 
drepturile reale imobiliare. 

 
XII. Aplicarea în timp a legilor privind transferurile imobiliare şi 

prorogarea efectului constitutiv al înscrierilor în baza Codului civil 
actual 

În ce priveşte raportul dintre Codul civil şi Legea nr. 7/1996, se observă 
că în mare parte „Codul civil cuprinde norme de drept substanţial legate de 
înscrierile în cartea funciară şi efectele pe care aceste înscrieri le vor produce, 
însă normele referitoare la operaţiunile de cadastru şi normele de procedură 
aferente înscrierilor în cartea funciară rămân cele reglementate de Legea nr. 
7/1996”4, întrucât Codul civil nu a instituit norme derogatorii în legătură cu 
aceste aspecte. 

Conform legii de punere în aplicare5 a Codului civil, orice dispoziţii 
contrare acestui act normativ sunt abrogate în mod implicit6, fiind incluse în 

                                                            
1 A se vedea V. Stoica, op. cit., p. 437. Autorul menţionează că, din punct de vedere al 

logicii juridice, aceste sisteme (în care operează efectul constitutiv al înscrierilor în cartea 
funciară – n.n.) sunt cele mai coerente, întrucât ele asigură, chiar din momentul dobândirii sau 
constituirii dreptului real imobiliar, întreaga sa forţă juridică iar dreptul este opozabil nu numai 
între părţile actului juridic, ci şi faţă de terţi. 

2 C. Bîrsan, op. cit., p. 439. 
3 V. Stoica, op. cit., p. 435; Mihaela Mîneran, op. cit., p. 101. 
4 Pentru detalieri, a se vedea A.-A. Chiş, Publicitatea imobiliară în concepţia noului Cod 

civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 10. 
5 Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul 

civil - Legea de punere în aplicare a noului Cod civil, publicată în M. Of., Partea I nr. 409 din 
10 iunie 2011. 

6 Art. 230 lit. bb) din Legea nr. 71/2011: „La data intrării în vigoare a Codului civil se 
abrogă: […] bb) orice alte dispoziţii contrare, chiar dacă acestea sunt cuprinse în legi speciale”. 
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această categorie şi prevederile Legii nr. 7/1996 legate de efectul de 
opozabilitate asociat înscrierilor în cartea funciară. Aşadar, în noua 
reglementare, din actul sau faptul juridic ce stă la baza înscrierii se va naşte 
între părţile contractante obligaţia transmiterii dreptului real imobiliar, însă 
efectul principal al contractului este amânat până în momentul la care sunt 
realizate menţiunile în registrele de publicitate. Cu toate acestea, ideea 
legiuitorului noii legi supreme civile1 nu poate să fie aplicată încă în mod 
unitar pe teritoriul întregii ţări. Eficacitatea şi deplina funcţionalitate a 
mecanismului vizat de art. 885 şi art. 886 C. civ. are ca premisă identificarea 
imobilelor printr-un număr cadastral unic [conform art. 876 alin. (3) C. civ.], 
fiind aşadar necesar să fie definitivate lucrările cadastrale la nivelul fiecărei 
unităţi administrativ-teritoriale, pentru a se putea aplica sistemul efectului 
constitutiv al înscrierilor2.  

Atât timp cât lucrările de cadastru nu sunt realizate, dorinţa legiuitorului 
de a implementa acest sistem nu poate fi dusă la bun sfârşit. La momentul 
actual, se poate afirma că efectul constitutiv al înscrierilor în cartea funciară 
se aplică în mod sporadic, doar în câteva “petice teritoriale”, relativ restrânse 
ca număr. Chiar dacă, în principiu, sistemul reglementat de Codul civil ar 
putea aduce numeroase beneficii în ce priveşte certitudinea operaţiunilor 
imobiliare, aplicarea acestuia la nivelul întregii ţări, astfel cum este conceput, 
pare, la momentul actual, de domeniul utopiei. Reglementarea art. 56  
alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 
menţionează necesitatea finalizării lucrărilor de cadastru şi deschiderea,  
la cerere sau din oficiu, a cărţilor funciare pentru fiecare unitate 
administrativ-teritorială. La momentul actual, este de domeniul evidenţei că, 
dacă finalizarea acestor lucrări se va baza exclusiv pe cererile proprietarilor 
ale căror terenuri încă nu sunt înscrise în cartea funciară, art. 56 din Legea de 

                                                            
1 Formulare utilizată de dl. prof. univ. Corneliu Bîrsan. 
2 Art. 56 din Legea nr. 71/2011: „(1) Dispoziţiile Codului civil privitoare la dobândirea 

drepturilor reale imobiliare prin efectul înscrierii acestora în cartea funciară se aplică numai 
după finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare unitate administrativ-teritorială şi 
deschiderea, la cerere sau din oficiu, a cărţilor funciare pentru imobilele respective, în 
conformitate cu dispoziţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. (2) Până la data prevăzută la alin. (1), înscrierile în 
cartea funciară a dreptului de proprietate şi a altor drepturi reale, pe baza actelor prin care s-au 
transmis, constituit ori modificat în mod valabil, se face numai în scop de opozabilitate faţă de 
terţi”. 
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punere în aplicare, şi în mod implicit, efectul constitutiv al înscrierilor în 
cartea funciară, se va prelungi în mod nedefinit. Acest lucru se datorează 
faptului că mulţi proprietari nu au interes în a-şi intabula drepturile, dar şi 
lipsei titlurilor de proprietate sau altor mijloace de probă care să ateste dreptul 
acestora de proprietate şi procedurii laborioase în ce priveşte înscrierile.  

Pentru a avea o speranţă cât de cât credibilă că se vor putea finaliza 
lucrările de cadastru, este necesară intervenţia sistematică, susţinută, a 
statului în vederea realizării acestui demers. Din alin. (2) al art. 56 din Legea 
nr. 71/2011 se observă că o consecinţă logică a amânării aplicării efectului 
constitutiv al înscrierilor în cartea funciară este reprezentată de aplicarea 
sistemului de publicitate imobiliară în scop de opozabilitate. Drepturile se 
transmit, constituie sau modifică în mod valabil independent de formalităţile 
de carte funciară, iar îndeplinirea formalităţilor afectează doar o deplină 
eficacitate a raportului juridic astfel născut, prin asigurarea dreptului părţilor 
de a opune drepturile astfel născute, modificate sau stinse, chiar faţă de 
persoane care nu au avut o legătură cu acel raport juridic la momentul naşterii 
sale. 

 
XIII. Concluzii 
Având în vedere argumentele menţionate, reiterez necesitatea conturării 

sistemului integrat de cadastru şi carte funciară. Nu e vorba doar de un 
element de mândrie... Dacă vrem să fim uniţi ca români, trebuie să realizăm 
şi unitatea spaţiului juridic şi în materie de această ultimă componentă, 
reprezentată de publicitatea imobiliară, tocmai pentru a avea reprezentarea 
cât se poate de clară a teritoriului ţării, pe toate planurile, nu doar în ce 
priveşte recunoaşterea în planul dreptului internaţional. Este o realitate 
nefericită că astăzi ne confruntăm cu un nivel ridicat de insecuritate juridică 
în ce priveşte dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale. Există 
insecuritate juridică în legătură cu toate drepturile patrimoniale ce se 
corelează cu drepturi reale. Există neîncredere din partea investitorilor şi 
numeroase litigii legate de suprapuneri ale terenurilor cauzate de măsurători 
fie incorecte, fie frauduloase, în procesul de aplicare a legilor de restituire 
imobiliară. Toate acestea se întâmplă, având drept cauză lipsa sistemului 
integral de cadastru şi de carte funciară, dacă nu ca unic factor, măcar într-o 
proporţie deloc neglijabilă. Trebuie încercat ca aceste litigii latente care 
rezultă din insecuritatea juridică să fie aplanate înainte ca ele să izbucnească. 
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Deşi au existat numeroase iniţiative pentru realizarea lucrărilor de 
cadastru în România, lipsa unei imagini de ansamblu, a unul plan concret care 
să fie asumat pe termen lung şi inconsecvenţa în a duce lucrurile până la capăt 
au dus la rezultatul nefast că nici după un veac de căutări România nu şi-a 
descoperit în integralitate propriul teritoriu. Chiar dacă sunt bine definite 
limitele exterioare ale acestui puzzle, în interiorul acestui contur se află un 
univers care, din păcate, este încă destul de neclar şi tumultos. Decretul-lege 
nr. 115/1938 a reprezentat un act de mare însemnătate pentru evoluţia 
legislaţiei privind publicitatea imobiliară în România. Dacă ideile pe care se 
baza acest act normativ s-ar fi generalizat la nivel naţional şi s-ar fi realizat 
lucrările de cadastru, astfel cum se prefigura, în mod susţinut, probabil nu ar 
fi fost nevoie de dispoziţiile din Legea nr. 71/2011 care prevăd amânarea 
efectului constitutiv. 

Realizarea unui sistem clar de cadastru reprezintă un deziderat de 
importanţă naţională. Este adevărat că ideea de unire a Principatelor române 
a existat de multă vreme, însă unirea reală mai presupune un pas dincolo de 
uniunea juridică, pas încă nerealizat. Este absolut necesar demersul 
deschiderii cărţilor funciare pentru tot teritoriul României, pentru a facilita 
realizarea unui sistem integrat de cadastru, pentru a avea o evidenţă a tot ce 
înseamnă teritoriul României, pentru a contura un cadru propice investitorilor 
naţionali şi străini, precum şi pentru a nu crea loc de conflicte în ce priveşte 
propriul teritoriu, iar în definitiv, pentru a fi uniţi ca popor. Din păcate, în 
lipsa unui cadru normativ previzibil, bine conturat şi fundamentat de către 
decidenţii politici, problema insecurităţii juridice şi a litigiilor latente va plana 
şi de acum înainte asupra teritoriului naţional1. Pentru ce perioadă?... numai 
timpul va putea răspunde. Avem speranţă, totuşi, ca peste încă un veac, 
necesitatea unei lucrări cu un demers similar să nu mai existe. 

 
 
  

                                                            
1 „Plecaţi de-aici, 
Aţi luat o ţară de mai mare dragul, 
Şi i-aţi distrus averile şi steagul. 
Plecaţi de-aici, 
Mimaţi respectul pentru cele sfinte, 
Dar vindeţi şi biserici şi morminte. 
(...)” A. Păunescu, Marş de adio 
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PROCEDURA CIVILĂ DIN VECHIUL REGAT  
ŞI CEA DIN ARDEAL ŞI BANAT LA MOMENTUL 

MARII UNIRI 
 

Cristina NOVAC  
Audient al Institutului Naţional al Justiţiei 

 
Unirea Transilvaniei cu România de la 1 Decembrie 1918 reprezintă, 

fără doar şi poate, evenimentul principal al istoriei României şi, totodată, 
realizarea unui deziderat al locuitorilor graniţelor vechii Dacii. 

Iuliu Maniu (din discursul de la Marea Adunare de la Alba Iulia din 1 
Decembrie 1918) spunea: „Istoria ne-a învăţat că nu trebuie să aşteptăm 
nimic de la împăraţii străini şi de la fiii altor neamuri, ci de la propriile noastre 
puteri. Adevărul ce ne călăuzeşte acum e că singura noastră forţă care ne 
poate ţinea în viitor, e aceea provenită din unirea tuturor românilor, îndeosebi 
noi, românii din Ardeal şi Ungaria suntem în drept să cerem această unire 
fiindcă aci la noi este leagănul românismului… Cine poate să conteste fiinţei 
noastre naţionale dreptul de a-şi croi singură soarta, de a se conduce ea însăşi 
şi de a-şi constitui un singur trup când sufletul îi este unul singur şi întreg?”, 
iar Regele Ferdinand la momentul Marii Uniri, a rostit următoarele: „Cu 
adâncă emoţie şi inima plină de bucurie am primit ştirea despre importantul 
act ce s-a săvârşit la Chişinău. Sentimentul naţional ce se deşteaptă atât de 
puternic în timpurile din urmă în inimile moldovenilor de dincolo de Prut a 
primit, prin votul înălţător al Sfatului Ţării, o solemnă afirmare. Un vis 
frumos s-a înfăptuit. Din suflet mulţumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat în 
zile de restrişte, ca o dulce mângâiere, să văd după o sută de ani pe fraţii 
basarabeni revenind iarăşi la Patria mumă. Aduc prinosul Meu de călduroase 
mulţumiri Domniilor Voastre şi Sfatului Ţării ale cărui patriotice sforţări au 
fost încoronate de succes”. 

În 24 ianuarie 1859 a avut loc Mica Unire – Unirea Principatelor 
Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Mica Unire de la 1859 a 
fost primul pas important pe calea înfăptuirii statului naţional unitar român. 

În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza s-au adoptat legi de 
importanţă vitală pentru evoluţia ulterioară a României.  
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În timpul domniei lui Cuza au fost întocmite Codul civil şi Codul penal, 
au rămas valabile fiind schimbate abia recent. Multe alte legi au stat la baza 
funcţionării societăţii pentru o bună bucată de vreme: procedura civilă, legea 
curţii de casaţie, legea privind organizarea judecătorească.  

 
I. Procedura civilă în vechiul Regat  
Până în 1864, România nu a dispus de o legislaţie modernă şi coerentă 

nici în domeniul civil, nici în domeniul penal. Dezvoltarea rapidă a econo-
miei, intensificarea procesului de stratificare socială au impus, alături de alte 
cauze, nevoia elaborării unor coduri unitare pentru reglementarea relaţiilor 
sociale.  

Codul de procedură civilă a fost decretat la 9 septembrie 1865, promul-
gat la 11 septembrie 1865 şi pus în aplicare la 1 decembrie 1865. El s-a aplicat 
iniţial numai pe teritoriul vechilor principate, iar după 1918 s-a extins pe 
întregul teritoriu al ţării prin Decretul nr. 3406 din 1 octombrie 1938 şi Legile 
nr. 39 din 23 iunie 1943 şi nr. 260 aprilie 1945. 

Plecând de la concepţia fundamentală, conform căreia normele de 
procedură civilă sunt cele care dau viaţă întregului sistem de drept privat, 
legislatorii lui Cuza au acordat o atenţie deosebită elaborării acestui cod. 
Pentru aceasta s-au inspirat din Codul de procedură civilă francez, Codul de 
procedură civilă belgian, precum şi din legiuirile româneşti anterioare1. 

În forma sa finală, noul Cod procesual civil reglementa procedura de 
judecată în virtutea căreia adevărul obiectiv nu poate fi cunoscut de către 
instanţă. Cartea I nu a putut fi pusă în vigoare, deoarece competenţa judecăto-
rilor, din lipsă de cadre, a fost atribuită subprefecţilor, până în anul 1879, ca 
un cumul de funcţii (administrativă şi judiciară). 

Codul de procedură civilă, promulgat odată cu Codul civil, a fixat 
normele procedurii de judecată, plecând de la deosebirea dintre adevărul 
obiectiv (care scapă instanţei) şi adevărul juridic (prezumţia de adevăr dedusă 
de instanţă).  

Codul este constituit din şapte părţi: procedura înaintea judecătorului de 
plasă, tribunalele de judeţ, curţile de apel, arbitrii, executarea silită, proceduri 
speciale, dispoziţii generale. Procedura de judecată era orală, publică şi 

                                                            
1 Sandache Cristian, Istoria statului şi dreptului românesc: Suport de curs, p. 15. 
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contradictorie; în faţa instanţei se puteau administra drept probe: acte scrise, 
martori, experţi, cercetători, jurământul judiciar, prezumţiile. Căile de atac 
admise erau patru: apelul, opoziţia (este vorba de hotărârile date în lipsă), 
contestaţia şi recursul1. 

Potrivit Codului din 1865, procedura obişnuită era cea contencioasă, 
bazată pe lupta juridică dintre părţi. În acest fel, interesele lor erau opuse în 
şedinţă publică, pe baza principiilor oralităţii şi contradictorialităţii dezba-
terilor. 

Instituţiile dreptului procesual civil erau următoarele: 
1. Competenţa: competenţa absolută  dreptul de judecată îl avea o 

instanţă cu excluderea tuturor altor instanţe de alt grad; competenţa relativă  
dreptul de judecată îl avea instanţa x, cu excluderea tuturor altor instanţe de 
acelaşi grad.  

În Vechiul Regat al României, instanţele de judecată autorizate să 
judece au fost2: judecătoriile de plase sau de ocoale, tribunalele judeţene 
civilo-corecţionale şi comerciale, curţile de juraţi în materie criminală, curţile 
de apel şi Curtea de Casaţie. Judecătoriile erau instanţe speciale care 
funcţionau la nivelul plaselor, plaiurilor şi ocoalelor. Ele emiteau cărţi de 
judecată şi aveau competenţe limitate prin lege. 

Iniţial, judecătoriile erau competente să judece pricini civile de orice fel, 
ca ultimă instanţă, până la valoarea de 200 de lei capital şi interese, iar cu apel 
până la valoarea de 1500 lei capital şi interese. 

Ulterior, au primit şi dreptul de a judeca în materie de contravenţii de 
simplă poliţie iar prin Legea din 1907, competenţele lor au fost extinse atât 
în materie civilă, cât şi în materie contravenţională. 

Judecătoriile erau compuse dintr-un judecător, un ajutor de judecător sau 
un magistrat stagiar, un grefier şi un arhivar. 

Tribunalele de judeţ erau instanţe cu caracter ordinar care emiteau 
sentinţe. Ele judecau atât în materie civilă, cât şi în materie penală.  

În materie civilă, tribunalele judecau ca ultimă instanţă toate tipurile de 
litigii civile inferioare valorii de 1500 lei capital sau interese iar ca primă 
instanţă, litigiile superioare acestei valori. De asemenea, judecau apelurile 
declarate împotriva cărţilor de judecată ale judecătoriilor.  
                                                            

1 Pîrţac Grigore, Pascalu Inna, Bujor Veronica, Istoria dreptului românesc: Note de curs, 
Chişinău, 2013, p. 55. 

2 D.V. Firoiu, Istoria statului şi dreptului românesc, Bucureşti, 1976, p. 163-219. 
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Tribunalele de judeţ şi secţiunile lor erau compuse dintr-un preşedinte, 
trei judecători şi un supleant sau un magistrat stagiar. 

Curţile de apel au fost menţinute la un număr de patru1, în Bucureşti, 
Iaşi, Craiova şi Focşani. Ele judecau apelurile declarate împotriva sentinţelor 
civile, comerciale şi penale ale tribunalelor, care nu au fost pronunţate în 
ultimă instanţă. Curtea din Bucureşti avea patru secţiuni, în vreme ce curţile 
din Iaşi, Craiova şi Focşani aveau câte două. Fiecare secţiune se constituia în 
curte de sine stătătoare şi era alcătuită dintr-un preşedinte şi cinci consilieri. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie era instanţa supremă din România. În 
cauzele de drept privat şi de drept penal ea judeca în calitate de Curte de 
Casaţie, în vreme ce în cauzele politice şi cele cu caracter special, funcţiona 
ca Înalta Curte de Justiţie. Hotărârile sale se numeau decizii. 

Curtea era compusă dintr-un prim preşedinte, trei preşedinţi de secţie şi 
24 de consilieri. Curtea de Casaţie judeca recursurile împotriva hotărârilor 
tribunalelor de primă instanţă nesupuse apelului, în contra hotărârilor 
desăvârşite pronunţate de instanţele de apel, în contra hotărârilor desăvârşite 
ale arbitrilor şi în contra hotărârilor tribunalelor militare. Instanţa supremă nu 
judeca pricinile pe fond; admiţând recursul, casa hotărârile date cu încălcarea 
legii sau a procedurilor şi anula actele făcute fără competenţă. În general, 
atunci când casa o hotărâre a unui tribunal sau a unei curţi, o trimitea spre 
rejudecare unei alte instanţe de acelaşi grad. 

2. Subiectul procesului civil erau reclamantul şi pârâtul, judecătorul fiind 
un arbitru al ambelor părţi.  

3. Probele în procesul civil erau: 
Înscrisurile, care au cuprins actul autentic redactat de funcţionarul 

competent, actul sub semnătură privată semnat de mâna proprie de către 
părţile care l-au încheiat şi înscrisurile speciale (registrul de comerţ).  

Probele orale: proba cu martori admisă pentru dovedirea unui fapt 
material; mărturisirea părţilor; jurământul (decisiv în cauză), supletoriu  dat 
din oficiu de către judecător.  

Au mai fost cunoscute ca mijloace de probă: expertiza, cercetările la faţa 
locului, diferite probe preliminare, prezumţiile.  

                                                            
1 Emil Cernea, Emil Molcuţ, Istoria statului şi dreptului românesc, ed. a II-a, Casa de 

editură şi presă "Şansa SRL", Bucureşti, 1992, p. 209-227. 



Procedura civilă din Vechiul Regat şi cea din Ardeal şi Banat la momentul Marii Uniri 187 

3.1.  Înscrisurile  
Potrivit art. 162 din Codul de procedură civilă din 18651, verificarea de 

înscrisuri avea loc în una din împrejurările următoare: 
1) dacă una din părţi susţinea că actul este fals; 
2) dacă, fiind vorba de un act privat, atribuit uneia din părţi, acestea 

declarau că nu cunosc scrierea sau subscrierea; 
3) dacă, fiind vorba de un act privat, atribuit unui al treilea sau autorului 

uneia din părţi, acestea declarau că nu cunosc scrierea sau subscrierea. 
Dacă partea care defăima actul ca fals susţinea că acela care l-a produs 

este chiar autorul sau complicele falsului, sau dacă ea arăta un alt individ în 
viaţă ca fiind autorul sau complicele falsului, chestiunea (procesul) se putea 
suspenda de la civil spre a se judeca la criminal. 

Pentru a fi constatată veridicitatea actului urmau a fi aduse acte de 
comparaţie.  

Când părţile erau de acord, erau prezentate doar înscrisurile aduse de 
către părţi. Dacă părţile nu cădeau de acord, judecătorii urmau să primească 
ca acte de comparaţie numai actele autentice, înscrisurile private recunoscute 
de părţi, partea din act care nu era defăimată sau tăgăduită, când numai o parte 
s-a defăimat sau s-a tăgăduit. 

După ce procesul civil era finisat şi nu era necesar ca chestiunea legată 
de autenticitatea actului să fie examinată în procedură penală, judecătorii 
urmau să hotărască asupra veridicităţii sau falsităţii actului, asupra primirii 
sau respingerii sale, asupra suprimării sau reformării actului contestat, însă 
hotărârea asupra suprimării sau reformării actului contestat urma să fie 
executată doar atunci când a dobândit puterea lucrului judecat. 

 
3.2.  Proba cu martori 
Încheierea care se referea la cercetarea prin martori, în cazurile când 

legea nu interzicea asemenea cercetare, specifica şi enumera faptele care 
trebuiau astfel probate. 

Nu puteau putea fi ascultaţi ca martori: rudele în linie dreaptă ale uneia 
din părţi; fraţii şi surorile; unchii şi nepoţii; afinii (cuscrii) de acelaşi grad; 
soţii, inclusiv persoanele divorţate; persoanele declarate de lege incapabile de 
a mărturisi. 

                                                            
1 Codul de procedură civilă din 1865, publicat în M. Of., Partea I, din 9 septembrie 1865, 

https://lege5.ro/Gratuit/heztqnbt/codul-de-procedura-civila-din-1865 
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Cu toate acestea, părţile puteau face ca să fie ascultaţi părinţii şi afinii, 
în afară de descendenţi, în chestiuni de stat civil şi de divorţ. 

Martorul depunea mărturii fără să-i fie permis de a citi declaraţiile. 
Declaraţiile sale urmau a fi consemnate de grefier într-un proces-verbal; după 
aceasta se dădea citire declaraţiilor depuse, se întreba dacă este de acord cu 
acestea, sub sancţiunea nulităţii (pedeapsa de nulitate). 

 
3.3. Cercetarea la faţa locului 
În cazul când considera că este necesar, instanţa putea ordona ca unul 

din judecătorii tribunalului ori ai curţii, sau chiar completul unui tribunal, să 
meargă la faţa locului, spre a clarifica unele chestiuni care urmau să fie 
specificate în încheierea privind cercetarea la faţa locului. 

Judecătorul sau judecătorii care urmau să meargă la faţa locului erau în 
drept a asculta, în modul prescris de Codul de procedură civilă, martorii sau 
experţii. 

Martorii şi experţii erau citaţi de judecător sau judecătorii aflaţi la faţa 
locului, în prezenţa cărora ei depuneau jurământul prescris şi către care îşi 
vor adresa raporturile (demersurile) sau depunerile lor. 

Cercetarea la faţa locului se făcea de faţă cu părţile, sau după ce erau 
chemate formal. 

Judecătorul sau judecătorii care mergeau la faţa locului întocmeau 
proces-verbal de cercetare la faţa locului, pe care-l prezentau ulterior 
completului judecătoriei. 

Când tot completul unui tribunal mergea la faţa locului, el era însoţit şi 
de procuror care îşi făcea concluziile sale asupra cercetării la faţa locului. 

 
3.4.  Mărturisirea părţilor 
Judecătorii erau în drept să întrebe părţile asupra tuturor chestiunilor 

puse în litigiu. Fiecare din părţi avea, de asemenea, dreptul să ceară a fi 
întrebată atât dânsa, cât şi cealaltă parte asupra faptelor procesului. 

Părţile erau întrebate personal, prin intermediul preşedintelui, asupra 
fiecărui fapt în parte, precum şi asupra oricărei alte împrejurări care putea 
clarifica judecata. 

Părţile răspundeau la întrebări fără să poată citi un proiect de răspuns 
scris. 
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Dacă partea refuza de a răspunde la întrebările puse de instanţă, sau dacă, 
fără a justifica impedimentul legitim, nu vine la interogatoriu, judecătorii vor 
putea considera faptul că aceasta a mărturisit împotriva sa. 

  
3.5.  Jurământul judiciar deferit unei părţi 
Judecătorii puteau, din oficiu sau la cererea celeilalte părţi, să defere 

uneia din părţi jurământul asupra unor fapte, ce se vor preciza prin încheierea 
care hotărăşte jurământul. 

Mai înainte de a depune jurământul, preşedintele, în şedinţă publică, 
expunea părţii faptele asupra cărora urmează să jure şi o atenţiona despre 
pedeapsa pentru sperjur. După ce era depus jurământul, instanţa primea 
declaraţiile părţii care a jurat asupra chestiunelor ce i s-au pus. Dacă partea 
căreia i s-a deferit jurământul nu venea la ziua sau locul stabilit pentru a 
depune jurământul, acest fapt se putea considera un refuz spre a da 
jurământul. 

4. În sistemul Codului de procedură civilă de la 1865, căile de atac erau 
ordinare şi extraordinare1, supuse regulii conform căreia nu se putea face uz 
decât o singură dată de o cale de atac, nu se admitea cumularea a două căi de 
atac, nu se putea recurge la o cale extraordinară de atac decât după ce s-au 
epuizat cele ordinare – apelul şi recursul. 

Căile de atac erau: apelul (prilej cu care se făcea o nouă judecată de 
fond), opoziţia (împotriva hotărârilor date în lipsă), contestaţia şi recursul. 
Partea nemulţumită de hotărârea unui tribunal care nu judeca în ultimă 
instanţă se putea adresa Curţii de Apel, ale cărei decizii, la rândul lor, puteau 
fi supuse recursului în faţa Curţii de Casaţie. Recursurile se judecau şi în lipsa 
uneia dintre părţi, cu drept de opoziţie motivată în opt zile de la comunicarea 
hotărârii. 

5. Sub imperiul Codului de procedură civilă din 1865, executarea silită 
purta asupra bunurilor debitorului şi se putea declanşa numai în baza unui act 
public învestit cu formula executorie prevăzută de lege. 

În forma iniţială a Codului de procedură civilă din 1865, art. 373 
prevedea faptul că „nicio hotărâre a tribunalelor sau a curţilor nu se va putea 
executa de nu va fi învestită cu formulă executorie, prevăzută la art. 135, afară 
de hotărârile preparatorii şi de hotărârile executorii provizorii, care se execută 
şi fără formulă executorie”, iar art. 135 stipula că „expediţiunile executorii 
                                                            

1 Sebastian Spinei, Recursul în procesul civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 10. 
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ale hotărârilor ce au a se aduce la îndeplinire vor purta formula executorie, în 
chipul următor: „Noi (numele şi pronumele Domnitorului) cu mila lui 
Dumnezeu şi voinţa naţională, Domn al Principatelor-Unite-Române la toţi 
de faţă şi viitori sănătate:” (Aici urmează textul hotărârii). „Dăm putere şi 
ordonăm agenţilor administrativi să execute aceasta (deciziune sau sentinţă); 
procurorilor să stăruiască pentru a ei aducere la îndeplinire. Spre credinţă, 
prezenta sentinţă sau deciziune s-a sub-semnat de…” (urmează sub-scrierea 
judecătorilor).” 

Formula executorie nu se punea decât asupra hotărârilor care aveau 
puterea lucrului judecat. 

Avea puterea lucrului judecat orice hotărâre contradictore care s-a dat: 
1) de o curte de apel; 
2) de un tribunal când el judeca în cea din urmă instanţă; 
3) de un tribunal care a judecat în primă instanţă, dacă părţile au lăsat să 

treacă termenul de apel sau au lăsat să se perime judecata la curte.  
Nicio urmărire asupra bunurilor mobile sau imobile nu putea avea loc 

decât în virtutea unui titlu executoriu şi pentru o datorie certă şi lichidă. Dacă 
datoria consta în sumă nelichidată, urmăririle se amânau până când se făcea 
lichidarea datoriei.  

Nicio executare nu se făcea înainte de răsăritul şi după apusul soarelui. 
Executarea silită nu se făcea duminicile şi în sărbătorile legale sau 

naţionale, cu excepţia cazurilor de urgenţă şi cu ordinea expresă a preşe-
dintelui tribunalului sau curţii care a pronunţat hotărârea. 

 
II. Procedura civilă în Ardeal şi Banat la momentul Marii Uniri 
Legiuirea cea mai importantă prin intermediul căreia s-a încercat o 

reglementare unitară în materie procesual civilă în Transilvania şi în alte 
ţinuturi din Imperiu a fost Legea XLIV din anul 1881. Ulterior apariţiei 
acestei legi a fost reglementat noul Cod de procedură civilă prin Legea nr. I 
din anul 1911, pus în aplicare la 1 ianuarie 1915.  

Prin Codul de procedură civilă din 1911 s-a reglementat:  
a) competenţa instanţelor bazată pe separarea cauzelor civile de cele 

penale;  
b) acţiunea în justiţie;  
c) organizarea dezbaterilor contencioase pe principiul că judecătorul 

conduce procesul părţilor;  
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d) probele procesuale; 
e) hotărârile judecătoreşti, denumite sentinţe finale, parţiale şi prejudiciale;  
f) căile de atac: opoziţia, apelul, recursul şi revizuirea; 
g) execuţia silită. 
Principalele reglementări cu caracter de noutate ale Codului constau în 

generalizarea caracterului oral al dezbaterilor, părţile având posibilitatea să 
îşi expună prin viu grai susţinerile în faţa judecătorului, principiul liberei 
aprecieri de către judecător a probelor utilizate de părţi pentru dovada dreptu-
rilor solicitate prin judecată etc. 

Au existat şi în acest domeniu o serie de reglementări cu privire la: 
competenţă, acţiunea în justiţie şi modul cum se desfăşoară procesul civil, 
probele admise de lege pentru dovada drepturilor părţilor, aspecte cu privire 
la hotărârea judecătorească, căile de atac puse la dispoziţia părţilor în vederea 
reformării hotărârii pronunţate (opoziţia, apelul şi recursul).  

În privinţa revizuirii şi reînnoirii procesului, toate erau clasate de lege în 
categoria căilor extraordinare de atac.  

 
1. Instanţele de judecată 
Instanţele de judecată erau: judecătoriile de plasă, tribunalele de comi-

tate, tablele judecătoreşti (câte una pentru mai multe comitate), Curtea de al 
III-lea grad şi Curia (una singură ca instanţă supremă la Budapesta).  

Judecătoriile de plasă aveau competenţă în materie civilă şi comercială, 
pentru cauze ce nu depăşeau valoarea de 300 florini, iar în materie penală 
soluţionau cea mai mare parte a contravenţiilor, putând face şi instrucţie 
penală. Legea IV din 1869 prevedea organizarea corpului judecătoresc, 
menţionând că judecătorii fiind independenţi şi inamovibili erau subordonaţi 
numai „legii şi cutumei”. Legea I din 1911 aminteşte despre judecătoriile de 
ocol competente „să judece procesele de drept patrimonial în care valoarea 
obiectului nu trece peste 2500 coroane”. 

Urmare a adoptării Articolelor de lege XXXI, XXXII şi XXXIII din 
18711, au fost înfiinţate două tribunale regale, la Arad şi Ineu, precum şi şapte 
judecătorii regale cercuale în oraşul liber regal Arad şi comunele rurale Ineu, 
Chişineu, Buteni, Pecica, Radna şi Şiria. Competenţa materială a celor două 
tribunale era complexă, în funcţie de specificul litigiului supus judecăţii 

                                                            
1 Teodor V. Păcăţian, Cartea de Aur sau luptele politice naţionale ale românilor de sub 

Coroana ungară, vol. V-VIII, Sibiu, 1904-1913. 
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instanţelor judecătoreşti, extinzându-se, în cazuri speciale, dincolo de limitele 
teritoriale ale comitatului, ori subordonându-se altor instanţe, cum era cazul 
Tribunalului din Baia Mare, în cauze litigioase de minerit. Tribunalul din 
Arad a fost învestit cu drepturi speciale în cauzele de presă şi accize, iar în 
domeniul fiscal avea competenţă asupra judecătoriilor cercuale din Arad, 
Ineu, Makó şi Baia de Criş. 

Tribunalul de comitat sau Tribunalul de primă instanţă, organizat în baza 
Legii XXXII din 1871, era competent în materie civilă şi comercială (în cazul 
în care instanţa era de prim grad) şi instanţă de apel pentru hotărârile 
instanţelor inferioare.  

Tabla regală (judecătorească) a existat una la Târgu Mureş, iar din 1890 
s-au mai creat asemenea instanţe la Cluj, Oradea şi Timişoara. Tabla regească 
era o instanţă formată din magistraţi numiţi de rege şi era organizată pe patru 
camere: pentru cauze civile, pentru cauze comerciale, pentru afaceri seniorale 
şi pentru cauze criminale. Ea era instanţă de prim ajutor pentru cauzele 
judecate în primă instanţă de tribunalele de comitat şi era de al doilea apel 
pentru cauzele judecate în prim apel la tribunalele de primă instanţă1. 

Curtea de al III-lea grad era organizată şi compusă ca şi Tabla regească, 
fiind instanţă de ultim grad pentru toate cauzele civile, comerciale şi 
criminale. În plus, putea judeca unele recursuri în materie penală, cu excepţia 
delictelor de presă.  

Curtea de Casaţie (Curia maghiară) era organul suprem de judecată, cu 
competenţă generală de recurs, dar numai pentru vicii de formă în procedură 
şi pentru necompetenţă. De asemenea, judeca recursurile de graţiere după 
condamnările la moarte pronunţate de Curtea de al III-lea grad şi aducea la 
rege propunerea de graţiere a celui condamnat.  

În 1870 mânuirea cărţilor funduare (funciare) a fost încredinţată tribuna-
lelor şi judecătoriilor, iar din 1915 numai judecătoriilor care le şi păstrau. 

 
2. În Transilvania, Codul de procedură civilă din anul 1911 prevedea 

drept căi de atac: opoziţia (prin art. 460- 464), apelul (prin art. 476-519), 
revizuirea (art. 520-547), recursul (art. 548-562), reînnoirea proceselor  
(art. 563-574).  

                                                            
1 Emil Arbonie, Doru Sinaci, Administraţie Românească Arădeană, Studii şi Comunicări, 

vol. IV, Ed. „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2012. 
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În procedura ardeleană, opoziţia era calea de atac rezervată numai 
pârâtului, care nu s-a prezentat în ziua de „constituire a procesului”. 
Într-adevăr, potrivit art. 460 C. proc. civ. al Transilvaniei din anul 1911, „(1) 
Dacă pârâtul nu s’a prezentat în ziua de înfăţişare pentru constituirea 
procesului, poate face opoziţie contra sentinţei. (2) Opoziţia nu are loc, dacă 
pârâtul s’a prezentat la vreuna din zilele de înfăţişare anterioare pentru 
constituirea procesului; dacă, la cererea sa, ziua de înfăţişare anterioară a fost 
ajurnată sau dacă a mai făcut opoziţie în cauză”. 

Prin ceea ce s-a numit „procedura civilă ardeleană”, recursul era 
reglementat ca o cale ordinară de atac (art. 548-562 din Legea I din anul 
1911), numai „reînnoirea proceselor” – adică revizuirea – fiind calificată ca 
o cale extraordinară de atac. 

3. Cu privire asupra executării silite, în Transilvania şi Banat s-a aplicat 
Legea LX din anul 18811. În prealabil, pentru trecerea la executare în baza 
titlului executoriu era necesar un ordin de executare dat de către autoritatea 
judecătorească competentă, după care se declanşau procedurile ulterioare, 
urmate de executarea propriu-zisă.  

 Legea LX din anul 1881 cu privire la executarea silită imobiliară a 
rămas în vigoare pentru zona Transilvaniei şi pentru Banat până în anul 2000, 
când a fost abrogată în întregime prin O.U.G. nr. 138/2000. Executarea era 
bazată pe formalităţi distincte, după cum obiectul executării silite se referă la 
bunuri mobile sau imobile ale debitorului. 

Execuţia silită (Extrase din Legea LX din 1881) 
„Execuţia de escontentare are loc în baza unui act autentic executor. 
Acte autentice executorii sunt: 
1. Sentinţele şi deciziunile definitive ale instanţelor civile; 
2. Transacţiunile încheiate înaintea instanţelor civile; 
3. Mandatul de plată executoriu; [Pr. civ. Art. 592 şi 609] denunţarea şi 

somaţiunea; [Pr. civ. Art. 628] 
4. Sentinţele instanţelor civile dacă sunt declarate executorii fără consi-

derare, dacă va avea sau nu loc calea de atac; 

                                                            
1 Legea LX din 01 ianuarie 1881 despre procedura de execuţie silită imobiliară în 

Transilvania, https://lege5.ro/Gratuit/heztqnjq/legea-nr-60-1881-despre-procedura-de-execu 
tie-silita-imobiliara-in-transilvania 
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5. Deciziunea instanţelor civile, deşi nu definitivă, care nu se poate ataca 
cu recurs, ce are efect suspensiv, întru cât efectuarea executorie nu este 
suspendată, sau oprită; [Pr. civ. Art. 556] 

6. Hotărârea executorie a instanţei civile dată în procedură graţioasă; 
Hotărârile şi actele autentice, menţionate în punctele e-h art. 1, din Legea 

LX: 1881, de asemenea toate hotărârile şi actele autentice cari prin alte 
dispoziţiuni legale sunt declarate executorii”. (vezi la punctul 1, art. 410 şi 
672 la punct. 2, art. 423, la p. 4 art. 415-417, 502, 509, 581, 632 din pr. civ.) 

Urmează punctele e-h ale articolului 1 din Legea LX: 1881: 
„e) Hotărârile de condamnare, sau procesele verbale, sau tranzacţiile sau 

copiile oficiale date de judecătoriile de arbitrii, precum şi de judecătoriile 
speciale ale bursei de mărfuri şi valori, precum şi de halele regionale de 
producte şi de cereale; 

f) Hotărârile penale definitive, cari conţin despăgubiri civile; 
g) Actele redactate de notarii publici, executorii în înţelesul articolului 

111 din Legea XXXV: 1874; 
h) Hotărârile executorii ale judecătoriilor disciplinare, ale autorităţilor 

administrative şi financiare, dacă în conformitate cu dispoziţiunile legale în 
vigoare sunt date spre executare instanţelor civile judecătoreşti. 

Dacă legea nu prevede altfel, ordonarea execuţiei, trebuie cerută printr-o 
petiţie formulată în scris, în trei exemplare şi la exemplarul prim se anexează 
titlul original, în baza căruia urmează a se ordona execuţia. Hotărârile şi 
tranzacţiile judecătoreşti se pot anexa şi în copie simplă, cu menţiunea, că 
originalul se găseşte la judecătorie. 

Cererea de execuţie se rezolvă de regulă fără ascultarea părţei contrare. 
În cazul prevăzut de art. 3 întotdeauna (execuţia în baza unui act autentic 

executor, dat de un Stat străin), iar în cazurile prevăzute de art. 9 (dacă 
ordonarea execuţiei se cere în baza unei hotărâri date de vre-o instanţă civilă), 
13 (Execuţia de regulă se ordonă în favoarea celui îndrituit, conform actului 
executor şi în contra celui obligat prin acest act) şi 15 (punerea execuţiei 
direct în contra succesorilor) numai atunci când este necesară ascultarea 
părţilor, când nu se dovedeşte ca act autentic sau ca act legalizat sau 
semnătură privată (art. 92, 93 din XXXV: 1874) îndeplinirea prestaţiunilor, 
de care este condiţionată ordonarea execuţiei; înainte de a se decide în fond 
asupra cererei de execuţie; în faţa judecătoriei de ocol se va ţine desbatere 
sumară, iar în faţa tribunalului desbatere protocolară.  
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Înainte de ora 8 dimineaţa şi după ora 8 seara, de regulă execuţia nu se 
poate începe, nici continua cea începută. Şeful judecătoriei în cazul de 
urgenţă poate admite şi în mod prealabil efectuarea execuţiei înaintea de ora 
8 dimineaţa, sau după ora 8 seara. 

În zilele de sărbători comune ale calendarului Gregorian sau în zilele de 
sărbători bisericeşti ale celui urmărit, numai acele măsuri de execuţie pot fi 
luate, cari sunt necesare pentru asigurarea creanţei, ce urmează a se executa”. 
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În prezent, tratamentul sancţionator aplicat unei persoane pentru săvâr-

şirea mai multor infracţiuni diferă după cum a fost sau nu condamnată 
definitiv pentru vreuna dintre ele. Pot exista, astfel, ca forme ale pluralităţii 
de infracţiuni, concursul de infracţiuni, pluralitatea intermediară şi recidiva. 
Alături de pluralitatea intermediară şi recidivă, concursul de infracţiuni face 
parte din Titlul II privind infracţiunea, Capitolul V, „Unitatea şi pluralitatea 
de infracţiuni” în articolele 38-45, ale Codului penal actual. 

Pluralitatea de infracţiuni se află în strânsă legătură atât cu infracţiunea, 
cât şi cu răspunderea şi sancţiunile de drept1. Astfel, plasarea pluralităţii de 
infracţiuni în Codul penal actual s-a făcut după dispoziţiile privind formele 
unităţii legale de infracţiune. În alte legislaţii, ca de pildă cea franceză, 
elveţiană, austriacă sau germană, pluralitatea a fost plasată în cadrul 
răspunderii sau al sancţiunilor. Alte legislaţii consacră pluralităţii, în cadrul 
Codurilor penale, capitole distincte faţă de infracţiune ori pedeapsă (Codul 
penal belgian sau luxemburghez). 

În literatura de specialitate, pluralitatea de infracţiuni a fost definită de 
unii autori2 ca fiind acea situaţie în care o persoană comite două sau mai multe 
infracţiuni, concomitent sau la diferite intervale de timp. Alţi autori au definit 
pluralitatea de infracţiuni ca fiind acea situaţie în care o persoană a săvârşit 
două sau mai multe infracţiuni, înainte de a fi fost definitiv condamnată 
pentru vreuna dintre ele, ori a comis o nouă infracţiune după ce a fost 
condamnată definitiv pentru o alta, săvârşită anterior3.  

Într-un sens larg, se poate spune că pluralitatea de infracţiuni reprezintă 
un grup de două sau mai multe infracţiuni. Se poate vorbi însă despre 
pluralitate doar dacă între infracţiunile ce intră în conţinutul acesteia există o 
legătură. Această legătură poate fi personală, adică săvârşirea de aceeaşi 
persoană, sau reală, caz în care între infracţiuni există o legătură de loc, timp, 
cauzalitate etc.  
                                                            

1 Florin Streteanu, Concursul de infracţiuni, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999, p. 8. 
2 Idem, p. 7. 
3 V. Dongoroz, S. Kahane, C. Bulai, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, R.M. Stănoiu, 

Explicaţii teoretice ale Codului Penal român, Ed. Academiei, Bucureşti, 1969, vol. I, p. 253. 
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În doctrină s-a evidenţiat ideea existenţei unui subiect, obiect, latură 
obiectivă şi latură subiectivă, ca elemente constitutive ale pluralităţii1, diferite 
de cele care intră în conţinutul constitutiv al infracţiunilor care alcătuiesc 
pluralitatea de infracţiuni. Această opinie nu a fost împărtăşită de majoritatea 
autorilor, dat fiind faptul că elementele constitutive nu pot fi analizate decât 
în raport cu o singură infracţiune. Mai mult decât atât, pot exista cazuri de 
pluralitate în care o infracţiune este săvârşită cu intenţie, iar alta din culpă, 
situaţie în care latura subiectivă nu poate fi analizată decât prin raportare la 
fiecare infracţiune în parte. 

Singurul factor care ar unifica instituţia pluralităţii îl reprezintă legătura 
in personam dintre infracţiuni, acestea fiind săvârşite de aceeaşi persoană.  

Apariţia pluralităţii, respectiv a concursului de infracţiuni, are în vedere 
două aspecte: pluralitate privită ca o simplă sumă de infracţiuni comise de 
aceeaşi persoană şi pluralitatea ca instituţie juridică, ce se caracterizează 
prin existenţa unui tratament sancţionator specific. În cazul primului aspect, 
se consideră că pluralitatea este la fel de veche ca şi infracţiunea, fiind 
aproape sigur că au existat persoane care, după apariţia infracţiunii, au 
săvârşit mai multe astfel de fapte. Ca instituţie juridică, pluralitatea a apărut 
mult mai târziu2. 

În India, pe vremea Codului lui Manu, au existat reglementări ale 
recidivei, însă nu şi reglementări ale concursului de infracţiuni. În dreptul 
atenian a existat o preocupare pentru reglementarea concursului de 
infracţiuni, însă ceea ce se cunoaşte este interzicerea cumulului pedepselor 
pecuniare cu cele corporale3.  

În dreptul roman, concursul de infracţiuni cunoştea o reglementare 
diferită, după cum era vorba despre delicte private sau publice. În ceea ce 
priveşte delictele private, Paulus credea că, atunci când s-au produs rezultate 
mai grave decât cele propuse, se va folosi acţiunea cea mai energică (se păstra 
unitatea, dar se ţinea cont de rezultatele mai grave); Ulpian şi Hermogenian 
credeau că există pluralitate şi se pot intenta atâtea acţiuni câte încălcări ale 
legii existau4. Cu toate acestea, inclusiv în situaţia în care se aplica regula 

                                                            
1 F. Streteanu, op. cit., p. 8. 
2 F. Streteanu, op. cit., p. 14, 15. 
3 Idem, p. 15. 
4 V. Dongoroz, Drept penal (reeditarea ediţiei din 1939), Ed. Societăţii Tempus & 

Asociaţia română de ştiinţe penale, Bucureşti 2000, p. 268. 
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cumulului aritmetic, în dreptul roman judecătorul avea posibilitatea de a 
reduce pedeapsa şi de a aplica o sancţiune potrivită cu pericolul social al 
faptelor săvârşite. De aici se spune că a apărut regula cumulului juridic, 
respectiv aplicarea celei mai severe pedepse, sporite cu un plus pentru 
celelalte fapte. Această regulă a fost considerată în Evul Mediu principiu 
general de sancţionare a concursului de infracţiuni în dreptul roman.  

În cadrul delictelor publice se făcea distincţia între concurs ideal şi real. 
Concursul ideal se sancţiona potrivit regulii susţinute de Paul, dar în timpul 
lui Diocleţian au fost autorizate şi urmările succesive: „si ex eodem facto 
plura cromina nascuntur”1. În cazul concursului real, se aplicau atâtea 
sancţiuni câte infracţiuni erau. Pe lângă aceste păreri, Modestinus credea că 
nu există decât o infracţiune, cea hotărâtă de infractor şi, deci, numai o 
singură acţiune se putea porni contra lui. 

În Evul Mediu, pornind de la regula stabilită de Ulpian în materia 
delictelor private, cea mai mare parte a legislaţiilor au preluat regula 
cumulului aritmetic pentru sancţionarea concursului de infracţiuni. Totuşi, au 
existat anumite limitări: în primul rând, nu era posibil cumulul pedepselor 
incompatibile prin natura lor, de pildă, când o pedeapsă era capitală; în al 
doilea rând, pedepsele fiind arbitrare, judecătorul nu era ţinut de anumite 
limite speciale şi avea posibilitatea de a atenua severitatea cumulului 
aritmetic, evitându-se atingerea unor limite excesive.  

În vechiul drept german, se aplica cumulul aritmetic pentru pedepsele 
băneşti şi cel al absorbţiei în cazul pedepselor corporale2. 

Începând cu secolul al XVI-lea şi în cele două secole care au urmat, 
legislaţiile europene trec de la regula cumulului aritmetic la regula absorbţiei. 
Această regulă a fost consacrată de Codul penal al lui Carol Quintul (1532) 
care prevedea, în art. 163, că „atunci când în cazul unei infracţiuni de furt 
există mai multe dintre circumstanţele agravante, pedeapsa se va pronunţa 
luând în considerare doar circumstanţa care atrage agravarea mai mare”3. 
Chiar dacă acest articol nu făcea referire la concursul de infracţiuni, el a avut 
o mare influenţă pentru următoarele legislaţii, care au recurs la regula 
non-cumulului. De altfel, această regulă subzistă şi în actualul Cod penal; 
astfel, dacă există mai multe variante agravate ale unei infracţiuni, se va reţine 
doar una în sarcina inculpatului, nu un concurs între acestea.  
                                                            

1 E. Molcuţ, Drept privat roman. 
2 V. Dongoroz, Drept penal, Bucureşti, 1939, p. 345. 
3 F. Streteanu, op. cit., p. 18. 
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Pentru prima dată în istoria dreptului, Codul penal austriac din 1787 a 
formulat regula generală de sancţionare a concursului de infracţiuni potrivit 
sistemului absorbţiei. Conform art. 15 al acestui cod, „dacă infractorul este 
vinovat de mai multe delicte diferite, pedeapsa trebuie aplicată numai în 
privinţa infracţiunii sancţionate cel mai sever”. 

În ceea ce priveşte dreptul românesc, în literatura de specialitate s-a 
concluzionat că instituţia concursului de infracţiuni a apărut odată cu 
pedepsele privative de libertate, în Evul Mediu1. Există anumite referiri de-a 
lungul istoriei la concursul de infracţiuni şi la recidivă, referiri ce se regăsesc 
sporadic fie în Cartea Românească de învăţătură, fie în Glava 346 zaceaua 
172. Următoarele dispoziţii legislative3 din ţara Românească şi Moldova nu 
au reglementat decât recidiva, fără a face vreo referire la concursul de 
infracţiuni. Singurele referiri, tangenţiale, cu privire la concursul de 
infracţiuni, s-au înregistrat în Transilvania, în aceeaşi perioadă în care erau 
incriminate furturile de valori mici sau mari.  

Legiuirile feudale din Ţările Române nu făceau o distincţie clară între 
recidivă şi concursul de infracţiuni, iar reglementarea concursului mai mult 
lipsea. 

Consacrarea legislativă a concursului de infracţiuni a avut loc în Ţara 
Românească şi în Moldova la începutul secolului al XIX-lea, odată cu 
adoptarea Regulamentului Organic al Munteniei, care, în art. 239 alin. (2), 
stabilea că „dacă vinovatul va fi vădit cu mai multe vini odată, i se va hotărî 
o singură osândă, însă aceea care va fi cea mai grea”, reglementându-se astfel 
principiul absorbţiei. De altfel, această dispoziţie a fost preluată şi de Codul 
penal Stirbey, în art. 434. 

Codul penal din 1864, bazându-se pe regulile conturate de legile din 
prima jumătate a secolului al XIX-lea, a reglementat sancţionarea 
concursului de infracţiuni conform sistemului absorbţiei. Conform art. 40, 
„când inculpatul va fi dat în judecată pentru mai multe crime sau delicte, se 
va aplica osânda cea mai grea, dacă acele crime sau delicte vor fi de natura 
deosebită şi supuse la deosebite pedepse; iar de vor fi de aceeaşi natură şi 

                                                            
1 V. Dongoroz şi colab., op. cit., p. 278. 
2 F. Streteanu, op. cit., p. 19, 20. 
3 Legiuirea Caragea sau Condica Criminalistică cu procedura ei din Moldova, apud F. 

Streteanu, op. cit., p. 20. 
4 V. Dongoroz, op. cit., p. 346. 
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supuse la aceleaşi pedepse judecata va hotărî maximul pedepsei”1. Acest cod 
avea mai multe probleme, în primul rând prin faptul că nu reglementa 
concursul ideal de infracţiuni, iar în al doilea rând, prin faptul că nu exista o 
reglementare a concursului de contravenţii. Toate acestea au fost regle-
mentate pe cale jurisprudenţială.  

Codul penal de la 1864 a fost promulgat şi publicat la 30 octombrie 1864 
şi pus în aplicare la 1 mai 1865. A fost modificat de-a lungul timpului de mai 
multe ori, prima dată în 17 februarie 1874, prin Legea de la 21 februarie 1882, 
ulterior în 28 mai 1893, 15 februarie 1994 şi ultima dată prin Legea din 4 mai 
1895. Aceste dispoziţii au fost împrumutate din Codul penal prusian din 1851 
şi cel francez din aceeaşi perioadă.  

În Bucovina, Codul penal austriac consacra sistemul absorbţiei în cazul 
concursului de infracţiuni, iar în paragraful 34 se prevedea că „dacă un 
criminal a comis mai multe crime care sunt obiectul aceleiaşi instrucţiuni şi 
judecăţi, se va pedepsi după acea crimă pentru care e prevăzută pedeapsa mai 
aspră, ţinându-se seama însă şi de celelalte crime”2. Aceeaşi situaţie era 
întâlnită şi în cazul concursului între crime cu delicte sau contravenţii, însă 
cu totul alta era situaţia dacă pentru o anumită infracţiune legea prevedea 
alternativ pedeapsa amenzii sau a confiscării3. Aceasta se aplica alături de 
pedeapsa principală stabilită conform principiului absorbţiei. Prin urmare, se 
constată că, în acest caz, pe lângă principiul absorbţiei, legea prevedea şi 
principiul cumulului aritmetic.  

O reglementare echivalentă contopirii pedepselor pentru infracţiunile 
concurente, după soluţionarea definitivă a unei cauze, era reglementată şi în 
legislaţia penală de la finele secolului al XIX-lea, începutul secolului XX. 
Astfel, art. 265 din Codul de procedură penală stabilea că dacă un acuzat era 
condamnat după ce a fost judecat definitiv pentru o altă faptă, pedeapsa 
aplicată pentru noua infracţiune nu putea depăşi maximul special prevăzut de 
lege pentru infracţiunea cea mai gravă.  

În Transilvania, Legea V din 1878 despre crime şi delicte, denumită 
Codul penal maghiar, conţinea o reglementare detaliată a concursului de 
infracţiuni în capitolul VIII (art. 95-102), intitulat „Cumulul de infracţiuni”4. 

                                                            
1 Codul penal de la 1864, apud F. Streteanu, op. cit., p. 21. 
2 F. Streteanu, op. cit., p. 24. 
3 Art. 267 din Codul penal austriac din 1864. 
4 Codul penal din Transilvania, Oradea, 1920.  
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Noua lege a adus câteva prevederi noi, ceea ce a făcut-o superioară încă de la 
apariţie. Noua lege a consacrat pentru prima dată concursul ideal, prevăzând 
în art. 95: „Când o faptă vatămă mai multe dispoziţii din legea penală, se va 
aplica dispoziţiunea care prevede pedeapsa cea mai aspră sau genul de 
pedeapsă cel mai aspru.” De asemenea, noua lege a consacrat pentru prima 
dată cumulul juridic cu spor facultativ şi fix ca mecanism de sancţionare a 
concursului real. Prin urmare, sancţionarea era diferită după cum concursul 
era ideal sau real. În primul caz era reglementat sistemul absorbţiei, iar în al 
doilea caz sistemul cumulului juridic1. Cu toate acestea, se remarcă, totuşi, 
anumite influenţe ale sistemului absorbţiei, având în vedere că nu vorbim 
despre stabilirea unor pedepse pentru fiecare infracţiune, după care să se 
aplice pedeapsa cea mai grea cu sau fără spor. 

Conform art. 102 al codului mai sus menţionat, pentru pedepsele pecu-
niare se prevedea sistemul cumulului aritmetic.  

Deşi acesta nu este o lege românească propriu-zisă, ea este foarte 
importantă, mai ales prin faptul că, începând cu anul 1918, Codul penal 
maghiar a continuat să se aplice în Transilvania până în anul 1937.  

În perioada 1918-1938 o preocupare intensă a vizat unificarea 
legislaţiilor pentru a se realiza acordul necesar între unitatea politică şi cea 
juridică.  

Ulterior Marii Uniri s-a constatat că în domeniul penal existau 
reglementări paralele, în funcţie de zona geografică a ţării. Astfel, în timp ce 
în vechea Românie se aplica Codul penal din 1865, în Transilvania se aplica 
Codul penal maghiar din 1878, în Bucovina Codul penal austriac, iar în 
Basarabia se aplica Codul rusesc din 1903. Ivindu-se necesitatea unificării 
legislaţiilor, în 19 decembrie 1924 s-a adoptat o lege de modificare a 
legislaţiei penale şi s-a trecut la elaborarea unui nou Cod penal, cod care însă 
nu a intrat niciodată în vigoare.  

Codul penal maghiar a influenţat primul Cod penal care s-a aplicat pe 
întreg teritoriul României, astfel că în 18 martie 1936 s-a publicat Codul de 
la 1936, care a intrat în vigoare în 1 ianuarie 1937, denumit şi Codul Carol al 
II-lea potrivit legii intitulată “denumirea Codurilor de unificare a legislaţiei”, 
decretată sub nr. 577/1936, cod ce a rămas în vigoare, cu anumite modificări, 
până la 1 ianuarie 1969.  

                                                            
1 F. Streteanu, op. cit., p. 26. 
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Dispoziţiile referitoare la concursul de infracţiuni erau cuprinse în 
Secţiunea I (Concursul de infracţiuni) din Capitolul III (Săvârşirea mai 
multor infracţiuni de către aceeaşi persoană) al Titlului VI (Infracţiunea). 
Acest cod reglementa, ca şi cel din Transilvania, şi concursul real şi concursul 
ideal, instituind moduri diferite de sancţionare1. 

Pentru concursul real, legiuitorul a reglementat cumulul juridic. 
Conform art. 101 C. pen. 1936, „când aceeaşi persoană comite mai multe 
infracţiuni calificate crime sau delicte înainte să fi fost condamnată definitiv 
pentru vreuna dintre ele, se aplică, dintre pedepsele stabilite de instanţa pentru 
fiecare dintre aceste infracţiuni, pedeapsa cea mai gravă, care poate fi sporită 
cu un plus”. Sporul era de 7 ani când dintre pedepsele contopite cel puţin 
două erau criminale; până la 3 ani când o singură pedeapsă era criminală şi 2 
ani când toate pedepsele erau corecţionale2. Spre deosebire de Codul din 
Transilvania, instanţa trebuia să stabilească o pedeapsă pentru fiecare 
infracţiune în parte, iar mai apoi să aplice pedeapsa pentru concurs. Prin 
urmare, nu se mai poate afirma că exista şi o influenţă a principiului 
absorbţiei.  

Concursul ideal era reglementat în art. 1033, articol ce prevedea sistemul 
absorbţiei. În această situaţie, judecătorul nu mai stabilea câte o pedeapsă 
pentru fiecare infracţiune săvârşită, ci judeca numai fapta cea mai gravă. 
Pentru aceasta, judecătorul stabilea o pedeapsă pe care făptuitorul urma să o 
execute. Spre deosebire de crime şi delicte, concursul de contravenţii era 
sancţionat conform sistemului cumulului aritmetic. Totuşi, inclusiv în acest 
caz, art. 106 alin. (2) limita cumulul în cazul contravenţiilor sancţionate cu 
închisoarea la 1 an4. 

                                                            
1 F. Streteanu, op. cit., p. 27. 
2 Crimele sunt cele mai grave infracţiuni. Trebuie menţionat faptul că noţiunea de “crimă” 

din limbajul comun nu are acelaşi înţeles cu noţiunea de “crimă” în sens juridic. Astfel, în 
această categorie nu sunt incluse doar omorul, (“crimele” de sânge), ci şi alte infracţiuni 
deosebit de periculoase care pun în pericol mari valori sociale. De exemplu, datorită unei 
pedepse aspre, infracţiunile contra siguranţei statului sunt incluse în această categorie a 
crimelor. 

Delictele sunt infracţiuni cu un grad de pericol social mai mic (de ex.: furt, tâlhărie etc.). 
3 Art. 103 C. pen. din 1936: „Când prin unul şi acelaşi fapt se violează mai multe 

dispoziţiuni ale legii penale se aplică dispoziţia care prevede pedeapsa cea mai gravă”. 
4 Art. 106 C. pen. din 1936: „În cazul concursului de contravenţii pedepsele aplicate 

pentru fiecare contravenţie se totalizează. Pentru pedepsele privative de libertate totalul nu 
poate trece de un an”. 
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Asemănător contravenţiilor, în cazul pedepselor pecuniare, art. 104 
stabilea că acestea se totalizează, deci tot un cumul aritmetic. 

Aceste reguli erau aplicabile şi în situaţia în care pentru una sau mai 
multe fapte penale exista deja o hotărâre definitivă, dar se impunea reţinerea 
concursului de infracţiuni. Codul prevedea, în art. 108 alin. (1), principiul 
contopirii pedepselor pentru faptele concurente stabilite prin hotărâri 
definitive.  

S-a observat că în Codul penal din 1936 a existat o mare diversitate în 
ceea ce priveşte sancţionarea concursului. Erau prezente 3 sisteme de 
sancţionare: sistemul cumulului juridic pentru concurs real de crime şi 
delicte; cumulul aritmetic pentru concursul de contravenţii, pentru pedepsele 
pecuniare şi pentru anumite pedepse complementare şi măsuri de siguranţă; 
sistemul absorbţiunii pentru concursul ideal şi pentru măsurile de siguranţă 
privative de libertate.  

Deşi existau foarte multe reglementări de noutate faţă de Codul penal 
din Transilvania, se putea constata faptul că legea penală din 1936 nu a 
reglementat şi ipoteza unui concurs între pedepse privative de libertate şi 
pedeapsa amenzii. Astfel cum s-a arătat, Codul penal din Transilvania 
prevedea această situaţie. Existând multe astfel de situaţii, instanţele române 
au adoptat două soluţii, existând o practică neunitară. O primă soluţie a fost 
cea de a aplica sistemul absorbţiei, iar cea de-a doua, mai răspândită în 
practica judiciară a vremii, cea a sistemului cumulului aritmetic1. Plenul 
fostului Tribunal Suprem, prin decizia de îndrumare nr. 9/1960, a stabilit 
faptul că, în situaţia mai sus enunţată, se va aplica regula cumulului 
aritmetic2. 

Codul penal din 1969 a intrat în vigoare în anul 1973, fiind publicat în 
Buletinul Oficial nr. 55-56 din 23 aprilie 1973. La fel ca legislaţia anterioară, 
şi acest cod penal a suferit mai multe modificări de-a lungul istoriei. 

Codul penal din anul 1969 reglementa concursul de infracţiuni în cadrul 
Titlului II (infracţiunea), capitolul 4 (pluralitatea de infracţiuni), articolele 
32-36.  

Spre deosebire de legislaţia anterioară, Codul penal din 1969 a adus o 
reglementare superioară concursului de infracţiuni, în sensul că reglementa 
pentru prima dată, în cadrul aceluiaşi articol, ambele forme ale acestuia. 

                                                            
1 F. Streteanu, op. cit., p. 29. 
2 Culegere de Decizii ale Tribunalului Suprem, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1960, p. 52. 
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Astfel, potrivit art. 33, „Concurs de infracţiuni există: a) când două sau mai 
multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, înainte de a fi 
condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele. Există concurs chiar dacă una 
dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau ascunderea altei 
infracţiuni; b) când o acţiune sau inacţiune, săvârşită de aceeaşi persoană, 
datorită împrejurărilor în care a avut loc şi urmărilor pe care le-a produs, 
întruneşte elementele mai multor infracţiuni”. La litera a) era reglementat 
concursul real, iar la litera b) concursul ideal sau formal. O reglementare 
similară exista şi în Codul penal francez, în cadrul art. 132-2: „există concurs 
de infracţiuni atunci când o infracţiune este comisă de o persoană înainte ca 
aceasta să fi fost condamnată definitiv pentru o altă infracţiune”. 

Dacă pentru concursul real de infracţiuni Codul penal din 1969 nu a adus 
modificări importante, pentru concursul ideal se constată eliminarea unor 
inadvertenţe anterioare persistente. Prin urmare, în noua reglementare, 
autorul unei infracţiuni, datorită modalităţii de comitere sau datorită urmă-
rilor acesteia, ajunge să comită şi o altă infracţiune.  

Asemănător legislaţiilor anterioare, nici Codul penal din 1969 nu 
reglementa clasificarea concursului real în concurs real simplu şi concurs real 
caracterizat, aceasta fiind doar o analiză doctrinară.  

În ceea ce priveşte modalitatea de sancţionare a concursului de 
infracţiuni, în legislaţia penală ulterioară anului 1969 se constată faptul că 
legiuitorul, în cazul pedepselor principale, a ales unificarea modalităţilor de 
sancţionare ale concursului real şi ideal, prin aplicarea cumulului juridic cu 
spor facultativ şi variabil. Regimul sancţionator al concursului de infracţiuni 
prevăzut în art. 34-35 era identic indiferent de natura infracţiunilor şi 
indiferent dacă acestea erau prevăzute în legi speciale sau în Codul penal. 

În cazul concursului de infracţiuni, spre deosebire de reglementarea 
anterioară, se constată că legiuitorul a prevăzut o aplicare a pedepsei în mai 
multe etape. În primul rând, se aplicau pedepsele pentru fiecare dintre 
infracţiunile săvârşite, respectând evident criteriile de individualizare 
prevăzute în art. 72 C. pen. din 19691, iar în al doilea rând, se aplica pedeapsa 
                                                            

1 Art. 72 C. pen. 1969: „(1) La stabilirea şi aplicarea pedepselor se ţine seama de 
dispoziţiile părţii generale a acestui cod, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de 
gradul de pericol social al faptei săvârşite, de persoana infractorului şi de împrejurările care 
atenuează sau agravează răspunderea penală. (2) Când pentru infracţiunea săvârşită legea 
prevede pedepse alternative, se ţine seama de dispoziţiile alineatului precedent atât pentru 
alegerea uneia dintre pedepsele alternative, cât şi pentru proporţionalizarea acesteia”. 
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ce urma a se executa, numită pedeapsă rezultantă. În această ultimă etapă, 
judecătorul alegea dintre pedepsele stabilite pedeapsa cea mai grea, iar dacă 
nu o considera suficientă o putea majora până la maximul special, iar dacă 
nici maximul special nu era îndestulător, se putea aplica un spor de până la 5 
ani.  

Dacă pedepsele principale stabilite erau amenda, judecătorul trebuia să 
identifice pedeapsa cea mai mare, pe care o putea majora până la maximul 
special. Dacă acel maxim nu era îndestulător, el putea aplica un spor de până 
la jumătate din acel maxim.  

O situaţie asemănătoare cu cea stabilită prin Decizia de îndrumare a 
Tribunalului Suprem nr. 9/1960 se regăseşte şi în Codul din 1969, referitoare 
la concursul între una sau mai multe pedepse cu închisoarea şi una sau mai 
multe pedepse cu amenda. În acest sens, art. 34 lit. d) a dat o consacrare 
legislativă a deciziei menţionate şi a stabilit regula cumulului aritmetic, cu 
menţiunea că amenda putea fi adăugată în tot sau în parte.  

Pedeapsa rezultantă ce putea fi aplicată conform Codului penal din 1969 
nu se putea face decât cu respectarea anumitor limite. O primă limitare era 
dată de maximul general al închisorii (30 ani) şi maximul general al amenzii 
(50.000.000 lei), precum şi cea din art. 34 alineat final care stabilea că prin 
aplicarea cumulului juridic nu se poate depăşi totalul aritmetic al pedepselor 
stabilite pentru infracţiunile concurente.  

Prin actualul Cod penal legiuitorul a înţeles să reglementeze această 
situaţie, prin aplicarea unei soluţii cel puţin îndrăzneţe.  

Asemănător Codului penal de la 1937, Codul penal din 1969 a regle-
mentat şi ipoteza contopirii pedepselor în caz de judecare separată a infracţiu-
nilor concurente.  

Analizând modalitatea de sancţionare a concursului de infracţiuni 
potrivit Codului penal anterior se constată că legiuitorul a preluat din 
legislaţia anterioară şi a consacrat toate cele 3 sisteme de sancţionare. Astfel, 
în cazul în care dintre pedepsele stabilite una era detenţiunea pe viaţă, aceasta 
se aplica pentru toate faptele săvârşite, reglementându-se astfel sistemul 
absorbţiei; în cazul existenţei mai multor pedepse cu închisoarea sau cu 
amenda, făptuitorul era sancţionat potrivit regulii cumulului juridic, iar în 
situaţia existenţei atât a pedepselor cu închisoarea, cât şi a celor cu amenda, 
legiuitorul a prevăzut sistemul cumulului aritmetic. 
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Codul penal din 1969 a rămas în vigoare cu mai multe modificări până 
la 1 februarie 2014, când a intrat în vigoare Legea nr. 286/2009 privind Codul 
penal1.  

Codul penal actual a adus mai multe elemente de noutate concursului de 
infracţiuni, faţă de legislaţia anterioară, în special prin modalitatea diferită de 
sancţionare şi prin gruparea în Titlul II, Capitolul V a tuturor formelor de 
concurs, fie că vorbim despre concurs de infracţiuni, concurs de pedepse 
complementare, accesorii sau măsuri de siguranţă. În Codul penal există şi 
alte referiri la concursul de infracţiuni, cum este cazul art. 129, care anali-
zează ipoteza în care minorul săvârşeşte mai multe infracţiuni, însă sediul 
materiei este dat de articolele 38-40, 45. 

Codul penal păstrează aceeaşi linie directoare trasată de vechiul cod, 
reglementând, în acelaşi articol, ambele forme ale concursului de infracţiuni.  

În ceea ce priveşte modalitatea de sancţionare a concursului de infrac-
ţiuni, Codul penal reglementează, asemănător vechiului cod, toate sistemele 
de sancţionare, în funcţie de tipul pedepsei aplicate. Astfel, în situaţia în care 
printre pedepsele aplicate una este detenţiunea pe viaţă, aceasta va fi 
pedeapsa executată, având astfel sistemul absorbţiei; dacă există mai multe 
pedepse cu închisoarea sau mai multe pedepse cu amenda, codul regle-
mentează principiul cumulului juridic; în fine, în cazul unui concurs între 
pedepse cu închisoarea şi pedepse cu amenda, se aplică cumulul aritmetic. 

Spre deosebire de legislaţia anterioară, Codul penal a agravat moda-
litatea de pedepsire a concursului de infracţiuni, prin aceea că a prevăzut 
cumulul juridic cu spor obligatoriu şi fix. Astfel, în cazul săvârşirii mai 
multor infracţiuni, judecătorul aplică o pedeapsă pentru fiecare dintre ele, 
stabileşte pedeapsa cea mai grea şi adaugă la aceasta o treime din totalul 
celorlalte pedepse.  

Asemănător legislaţiei anterioare, Codul penal a continuat să regle-
menteze situaţia contopirii mai multor pedepse pentru infracţiunile concu-
rente după judecarea definitivă. Cu titlu de noutate, în articolul 40  
alin. (5) C. pen., legiuitorul a înţeles să abordeze şi problema recunoaşterii 
hotărârilor pronunţate în străinătate, aspect ce nu era reglementat anterior.  

Asemănător Codului penal anterior, Codul penal actual stabileşte o 
limită maximă până la care pedepsele pot fi contopite, însă printr-o nuanţare. 
Astfel, în art. 39 alin. (2) C. pen. prevede că „Atunci când s-au stabilit mai 
                                                            

1 M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009. 
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multe pedepse cu închisoarea, dacă prin adăugarea la pedeapsa cea mai mare 
a sporului de o treime din totalul celorlalte pedepse cu închisoarea stabilite 
s-ar depăşi cu 10 ani sau mai mult maximul general al pedepsei închisorii, iar 
pentru cel puţin una dintre infracţiunile concurente pedeapsa prevăzută de 
lege este închisoarea de 20 de ani sau mai mare, se poate aplica pedeapsa 
detenţiunii pe viaţă”. Această reglementare nu exista în Codul penal din 1969 
şi are menirea de a nu se depăşi cu mult maximul general al pedepsei.  

Faţă de legislaţiile anterioare, se constată că legiuitorul român a înţeles 
să elimine din sfera dreptului penal contravenţiile, motiv pentru care a creat 
un cadru legal diferit, respectiv O.G. nr. 2/2001. Deşi există în continuare 
reglementări referitoare la concursul de contravenţii, acestea nu mai sunt 
tratate de Codul penal. 

Ca natură juridică, în doctrina majoritară se desprind mai multe idei 
referitoare la concursul de infracţiuni. Autori de renume şi-au pus problema 
dacă concursul de infracţiuni are natura juridică a unei cauze de atenuare sau 
a unei cauze de agravare a pedepsei. În timp ce unii autori considerau că este 
o cauză de atenuare, raportat la faptul că pentru mai multe fapte se va aplica 
o pedeapsă mai mică decât dacă s-ar cumula toate pedepsele aplicate pentru 
aceasta, alţi autori, partizani ai regulii non-cumulului, considerau că sancţio-
narea concursului potrivit regulii cumulului aritmetic sau juridic reprezintă o 
veritabilă cauză de agravare a răspunderii penale1.  

Raportat la funcţiile principale ale pedepsei, respectiv măsură de 
constrângere şi mijloc de reeducare a condamnatului, precum şi la moda-
litatea de sancţionare a concursului de infracţiuni în actualul Cod penal, 
consider că natura juridică a concursului de infracţiuni este de cauză de 
agravare obligatorie a pedepsei cu un spor obligatoriu şi fix, având în vedere 
că pentru ambele forme ale concursului de infracţiuni legea prevede că la 
pedeapsa cea mai grea se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte 
pedepse.  

În concluzie, se poate afirma că instituţia concursului de infracţiuni este 
una complexă şi indispensabilă societăţii în care trăim, având în vedere, în 
principal, evoluţia istorică a acesteia, respectiv existenţa neîntreruptă a 
acesteia în ultimii 100 de ani.  

 
 

                                                            
1 V. Dongoroz, op. cit., p. 341, 342. 



208  Petru Iarmaliuc 

 

„Nimic nu este prea greu atunci când doreşti să faci totul, când nu 
precupeţeşti nimic pentru a face ceva pentru patrie.” 

Niccolo Machiavelli 
 

RECUNOAŞTEREA JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ  
A MARII UNIRI DE LA 1918 

 
Petru IARMALIUC  

Audient al Institutului Naţional al Justiţiei 
     
Istoria multpătimitului nostru popor, aşezat prin voia destinului în calea 

tuturor răutăţilor, a fost aşa cum a fost, şi nu cum ar dori fiecare dintre noi să 
fie, însă în pofida provocărilor care s-au ivit în calea realizării idealului 
milenar al tuturor românilor – Unirea, totuşi prin firea personalităţilor 
proeminente ale naţiunii române, care nu s-au oprit chiar dacă în faţa lor erau 
obstacole pe care şi astăzi unii le-ar considera că sunt imposibil de depăşit, 
s-a putut realiza unirea şi comunica această realizare comunităţii interna-
ţionale, şi nu numai a comunica acest fapt împlinit, ci a impune, prin înche-
ierea tratatelor de rigoare, recunoaşterea internaţională a Marii Uniri de la 
1918 şi făurirea României Mari. 

A priori constat că subiectul supus cercetării în literatura de specialitate 
a fost umbrit de patosul ideii de unire internă, şi mai puţin studiat în raport cu 
acesta; de altfel, consider că recunoaşterea juridică internaţională nu este mai 
puţin importantă; or, întru dezvoltarea relaţiilor interstatale şi asigurarea unui 
climat favorabil întru propăşirea populaţiei din teritoriile care au format 
România Mare, era necesar a fi recunoscută puterea juridică a Actului Unirii 
de la 1918 pe arena internaţională. 

În virtutea acestor circumstanţe, în literatura de specialitate subiectul 
privind recunoaşterea juridică internaţională a Marii Uniri de la 1918 a fost 
abordat de către cercetători precum Alexandru Boldur1, Anton Moraru, Ion 
Negrei2, Keith Hitchins3, Florin Constantiniu4 etc., prin a căror poziţie se 
                                                            

1 Alexandru V. Boldur, Istoria Basarabiei, ed. a II-a, Ed. „Victor Frunză”, Bucureşti, 
1992. 

2 Anton Moraru, Ion Negrei, Anul 1918 ora astrală a neamului românesc, Ed. „Civitas”, 
Chişinău, 1998. 

3 Keith Hitchins, România 1866 -1947, Ed. „Humanitas”, Bucureşti, 2004. 
4 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Ed. „Univers Enciclopedic, 

Bucureşti, 2011. 
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reconfirmă că fără recunoaşterea de jure internaţională a Marii Unirii de la 
1918 nu se putea pune în practică o funcţionare stabilă a noului stat apărut pe 
arena internaţională, adică a României Mari. 

Respectiv, considerăm că contextul în care s-a purces la recunoaşterea 
juridică internaţională a Marii Uniri de la 1918 trebuie abordat în primul rând 
prin prisma faptului că în anul 1914 s-au început ostilităţile armate în Europa, 
care ulterior, prin implicarea mai multor părţi beligerante, în total 38 de ţări, 
precum Imperiul Otoman, Imperiul Rus, Anglia, Franţa, Imperiul 
Austro-Ungar etc., a devenit un război mondial, subiect care nu face obiectul 
prezentei cercetări, însă are relevanţă în raport cu consecinţele pe care le-a 
furnizat prima conflagraţie mondială la făurirea României Mari şi recu-
noaşterea juridică internaţională a acesteia. 

Pentru a înţelege contextul necesităţii consacrării juridice internaţionale 
a Marii Uniri de la 1918 trebuie să relevăm că în ultima etapă a Primului 
Război Mondial s-a intensificat mişcarea popoarelor asuprite din cadrul 
imperiilor multinaţionale pentru autodeterminarea naţională şi înlăturarea 
dominaţiei străine, respectiv după cum susţine A. Boldur1, guvernul provi-
zoriu şi congresul Sovietelor au recunoscut puterea şi aplicarea juridică a 
principiului libertăţii naţionalităţilor; la 17 octombrie 1917, guvernul sovietic 
publică Declaraţia drepturilor popoarelor Rusiei semnată de către V. Lenin şi 
I. Stalin, prin care se recunoştea egalitatea şi suveranitatea popoarelor Rusiei 
şi dreptul acestora la autodeterminare liberă până la separaţiune şi formare de 
state independente, fapt care a generat în mod legitim ca populaţia băştinaştă 
cuprinsă între teritoriile de la est de Prut să facă uz de acest principiu şi la 2 
decembrie 1917 să fie proclamată Republica Democrată Moldovenească, iar 
la 24 ianuarie să fie declarată independenţa faţă de Rusia sovietică, iar în 
virtutea dreptului la autodeterminare şi drepturilor strămoşeşti înglobate în 
idealul milenar al poporului român, la 28 martie 1918 să fie votată de către 
Sfatul Ţării unirea Republicii Democrate Moldoveneşti cu Regatul 
României. 

Tot în aceste circumstanţe, la 27 octombrie 1918, în temeiul art. 2 din 
Legea cu privire la întruniri a Austriei, deputaţii români bucovineni din 
Parlamentul de la Viena, foştii deputaţi în Dieta Bucovinei, primari români 
din localităţile Ţării de Sus a Moldovei medievale, împreună cu alţi 
reprezentanţi s-au întrunit la Palatul Naţional din Cernăuţi, unde au pus 

                                                            
1 Alexandru V. Boldur, op. cit., p. 498. 
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bazele Adunării Constituante a românilor din Bucovina, declarându-se în 
puterea suveranităţii naţionale a acestei ţări româneşti şi hotărând unirea 
Bucovinei integrale cu celelalte ţări româneşti într-un singur stat naţional 
independent, iar la 28 noiembrie 1918 Congresul General al Bucovinei a 
votat cu unanimitate necondiţionată şi pentru vecie unirea Bucovinei cu 
Regatul României1. 

Ulterior, punctul culminat al unificării politico-teritoriale şi făuririi 
României Mari s-a produs la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, unde Consiliul 
Naţional Român din Transilvania a decis, în pofida impedimentelor Ungariei, 
de a-şi declara independenţa şi a hotărî în mod liber dreptul său la autodeter-
minare; astfel, acest organ a hotărât desfăşurarea Marii Adunări Naţionale în 
corespundere cu principiul naţionalităţilor şi autodeterminării popoarelor, 
care a fost consacrat în proclamaţia maghiară prin care se abolea monarhia 
dualistă. 

Astfel, Adunarea Naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat 
şi Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia, 
a decretat unirea românilor şi teritoriilor locuite de dânşii cu Regatul 
României, proclamând în mod special dreptul inalienabil al naţiunii române 
la întreg Banatul, cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre. 

În aceste circumstanţe, pentru a confirma unirea politică internă a 
poporului român, produs de dreptul naţionalităţilor şi autodeterminării 
popoarelor, înaltul for legislativ al României Mari, la 29 decembrie 1919, a 
votat în unanimitate proiectele de legi asupra unirii Basarabiei, Bucovinei şi 
Transilvaniei cu vechiul Regat al României. 

Tot în speţă remarcăm că unicul for internaţional abilitat, din perspectiva 
obiceiurilor şi cutumelor internaţionale post bellum din perioada Primului 
Război Mondial, în privinţa recunoaşterii internaţionale a României Mari ca 
subiect al dreptului internaţional a fost Conferinţa de Pace de la Paris; 
relevant însă la acest aspect este de reţinut faptul că prin lucrările Conferinţei 
nu se urmărea de a crea un nou stat, România Mare – întregită, ci se impunea 
constatarea înfăptuirii unirii românilor şi teritoriilor locuite de ei, prin consa-
crarea de rigoare în normele convenţionale ale sistemului de la Versailles în 
raport cu aplicabilitatea principiului naţionalităţilor şi autodeterminării 
popoarelor. 

                                                            
1 Anton Moraru, Ion Negrei, op. cit., p. 104, 114. 
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Concomitent, specificăm că inter alia acest principiu a fost fundamentat 
în declaraţia preşedintelui Woodrow Wilson din 22 ianuarie 1917, în care 
spunea că „o pace trainică nu se poate edifica decât pe consimţământul 
popoarelor”; ulterior acesta susţinea că autodeterminarea nu este un simplu 
fapt, ci un principiu imperativ1. 

Respectiv, constatăm că în circumstanţele post bellum, principiul 
naţionalităţilor şi autodeterminării popoarelor a fost poziţionat în cadrul 
Conferinţei ca fiind diriguitor în negocierea păcii cu Puterile Centrale. 

În acest sens, consider relevantă poziţia lui Wilhelmus Petrus Van 
Meurs, prin care susţinea că, deşi cele mai multe din tratatele de pace semnate 
în suburbiile Parisului nu au îndreptăţit aşteptările nerealiste ale primului 
ministru Brătianu, România a ieşit prin ele, în mod clar, în postura de 
învingătoare2.  

Tot în acest context, reiterăm că recunoaşterea juridică internaţională a 
Marii Uniri de la 1918 urmărea constatarea raportării principiului 
naţionalităţilor şi autodeterminării popoarelor la circumstanţele de facto în 
care s-a realizat unirea Republicii Democrate Moldoveneşti (Basarabia), 
Bucovina şi Transilvania cu Regatul României; astfel, lucrările Conferinţei 
de pace de la Paris au demarat în acest sens prin semnarea Tratatului de la 
Palatul Saint-German-en-Laye, la 10 septembrie 1919, între Consiliul celor 
patru (Franţa, Marea Britanie, SUA şi Italia) şi Austria. Prin normele 
convenţionale adoptate de către părţile semnatare, României Mari i s-a 
recunoscut, prin reglementările art. 59, art. 60 şi art. 61, unirea Bucovinei cu 
Regatul României; astfel, acestea consacrau că „Austria renunţa în favoarea 
României Mari, la toate drepturile şi titlurile asupra părţii fostului ducat al 
Bucovinei cuprinsă dincoace de fruntăriile României, iar ultima consimtea la 
inserţiunea într-un tratat cu principalele puteri aliate şi asociate a unor 
dispoziţiuni pe care aceste puteri le vor socoti necesare pentru a ocroti în 
Romînia interesele locuitorilor ce se deosebesc prin rasă, limbă sau religiune 
de majoritate populaţiunii”. 

Ţinând cont de refuzul lui I.C. Brătianu de a semna Tratatul respectiv în 
legătură cu inserţiunea într-un tratat separat cu principalele puteri aliate şi 

                                                            
1 Nicolae Ecobescu, Victor Duculescu, Drept Internaţional Public, Ed. „Hyperion”, 

Bucureşti, 1993, p. 160. 
2 Wilhelmus Petrus Van Meurs, Chestiunea Basarabiei în istoriografia comunistă,  

Ed. „ARC”, Chişinău, 1996, p. 94. 
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asociate a unor dispoziţiuni pe care aceste puteri le vor socoti necesare pentru 
a ocroti în Romînia interesele locuitorilor ce se deosebesc prin rasă, limbă 
sau religiune de majoritatea populaţiunii, ultimele reglementări însă au fost 
excluse ulterior poziţiei României, iar la 10 decembrie 1919, România, prin 
generalul Constantin Coandă şi Ion Pelivan, semnează Tratatul în cauză, 
consacrând, în acest sens, unirea Bucovinei cu Regatul României din 
perspectiva dreptului internaţional. 

O altă chestiune legată de consacrarea juridică internaţională a Marii 
Uniri de la 1918 ţine de Tratatul de la Niully-sur-Siene, semnat la 27 
septembrie 1919, prin care României Mari i se restabilea frontiera cu 
Bulgaria, care devenea în corespundere cu Tratatul de pace de la Bucureşti 
din 1913. Astfel, prin Tratatul de la Niully-sur-Siene se anulează prevederile 
Tratatului din 7 mai 1918, prin care Bulgaria cucerise Cadrilaterul şi 
Dobrogea, şi acestea i se retrocedau României Mari. 

Pornind de la circumstanţele în care s-a finalizat Primul Război Mondial 
şi procesul de făurire a României Mari, caracterizat de manifestarea de voinţă 
a poporului român, bazată pe principiul naţionalităţilor şi autodeterminării 
popoarelor, reţinem că lucrările Conferinţei de pace de la Paris au oferit 
posibilitatea României Mari de a-şi consacra, prin prisma prevederilor 
dreptului internaţional, Actul Unirii, respectiv prin semnarea la Trianon a 
Tratatului de pace între Puterile Aliate şi Asociate şi Ungaria din 4 iunie 1920 
s-a recunoscut unirea Transilvaniei cu Regatul României.  

În acest sens, remarcăm că, potrivit art. 45 din Tratat, Ungaria renunţa în 
favoarea României la toate drepturile şi titlurile asupra teritoriilor vechii 
monarhii Austro-Ungare, situate dincolo de frontierele Ungariei, iar în 
coroborare cu prevederile art. 27 din Tratat, frontiera României cu Ungaria 
se stabilea astfel încât Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul intrau 
în componenţa României. 

Un subiect special în procesul de consacrare juridică internaţională a 
Marii Uniri de la 1918 îl constituie recunoaşterea juridică internaţională prin 
lucrările Conferinţei de Pace de la Paris a unirii Republicii Democratice 
Moldoveneşti cu Regatul României, astfel problematica se ridica din 
perspectiva influenţei Rusiei asupra marilor puteri. 

În pofida tuturor circumstanţelor, diplomaţia română a reuşit la 28 
octombrie 1920 să semneze la Paris Tratatul cu privire la unirea Basarabiei 
cu România; astfel, Marea Britanie, Franţa, Italia şi Japonia se angajau, prin 
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art. 1 al prezentului Tratat, că recunosc suveranitatea României asupra 
teritoriului Basarabiei cuprins între frontiera actuală a României, Marea 
Neagră, Cursul Nistrului de la gura sa până la punctul unde este tăiat de 
vechiul hotar dintre Bucovina şi Basarabia, şi acest vechi hotar. 

Esenţial în opinia noastră este art. 9 al acestui Tratat, prin care se 
statutează că Înaltele Părţi contractante vor invita Rusia să adere la Tratatul 
de faţă de îndată ce va exista un Guvern rus recunoscut de ele. Tot ele îşi 
rezervă dreptul de a supune arbitrajului Consiliului Societăţii Naţiunilor toate 
chestiunile care ar putea fi ridicate de Guvernul rus cu privire la detaliile 
acestui Tratat, fiind bine stabilit că fruntariile definite de acest Tratat, precum 
şi suveranitatea României supra teritoriilor pe care le cuprinde nu vor putea 
fi supuse în discuţie. 

Prin urmare, Tratatul cu privire la unirea Basarabiei din 28 octombrie 
1920 exclude a priori orice pretenţie posibilă din partea Rusiei în legătură cu 
teritoriul cuprins între frontiera actuală a României, Marea Neagră, Cursul 
Nistrului de la gura sa până la punctul unde este tăiat de vechiul hotar dintre 
Bucovina şi Basarabia, şi constată în mod expres faptul că poporul român 
este unicul deţinător al suveranităţii în acest teritoriu. 

Totuşi, în literatura de specialitate, şi nemijlocit în textul Tratatului, se 
constată subiecte de interpretări în sensul existenţei sau inexistenţei unei 
veritabile consacrări juridice internaţionale a unirii Republicii Democratice 
Moldoveneşti cu Regatul României; în acest sens, reţinem că, pentru a intra 
în vigoare, Principalele Puteri aliate trebuiau să depună actele de ratificare a 
Tratatului. 

Respectiv, în aprilie 1922 Senatul şi Adunarea Deputaţilor Parla-
mentului României ratifică prezentul Tratat, după care urmează Marea 
Britanie la 19 mai 1922, Franţa la 11 mai 1924, Italia la 7 martie 1927, cu 
excepţia Japoniei, care, din motive teritoriale şi geopolitice, nu dă curs 
ratificării Tratatului cu privire la unirea Basarabiei cu România, însă urmează 
de reţinut că Japonia nu a contestat suveranitatea României asupra teritoriului 
de la est de Prut până la Nistru şi Marea Neagră. 

În virtutea celor constatate, consider că se impune necesitatea de a face 
o claritate asupra recunoaşterii în sensul dreptului internaţional public şi 
recunoaşterea juridică internaţională a Marii Uniri de la 1918 în contextul 
climatului post bellum în cadrul lucrărilor Conferinţei de Pace de la Paris. 
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Astfel, în sensul dreptului internaţional public, prin recunoaştere, după 
cum susţine prof. Nicolae Osmochescu, se înţelege acel fapt juridic care este 
temelia stabilirii, modificării sau încetării relaţiilor internaţionale interstatale, 
astfel prin recunoaştere trebuie de înţeles un act declarativ, prin care se 
constată existenţa unui nou stat, care există ca efect al creării sale şi nu ca 
rezultat al actului de recunoaştere1. 

Prin urmare, reţinem că recunoaşterea juridică internaţională a Marii 
Uniri de la 1918 trebuie abordată atât prin prisma Conferinţei de pace de la 
Paris, adică prin întreg sistemul de la Versailles, cât şi prin natura Pactului 
Ligii Naţiunilor, care a intrat în vigoare la 10 ianuarie 1920 punând în 
funcţiune o primă organizaţie internaţională în istoria mapamondului, care a 
urmărit obiective precum menţinerea păcii şi îngrădirii recurgerii la război, 
cât şi respectarea dreptului internaţional, iar statutul şi rolul României Mari 
în cadrul acestei organizaţii a fost unul decisiv. 

În acest sens, constatăm că România Mare a devenit membru fondator al 
Ligii Naţiunilor, organizaţie care, prin novaţia care o manifesta în cadrul 
comunităţii internaţionale, ridica un grad înalt de relaţii interstatale prin care 
România Mare era recunoscută fie în mod tacit, fie mod expres; astfel, inter 
alia un rol important în consacrarea juridică internaţională a Marii Uniri de 
la 1918 se datorează proeminenţei personalităţii lui Nicolae Titulescu, care, 
fiind în repetate rânduri ministru de externe al României, delegat permanent 
al României Mari la Liga Naţiunilor şi ales de două ori preşedinte al Ligii 
Naţiunilor în 1930 şi 1931, a militat pentru păstrarea frontierilor stabilite prin 
tratatele de pace, raporturi bune de vecinătate între statele mari şi mici, pentru 
respectarea suveranităţii şi egalităţii tuturor statelor în relaţiile internaţionale. 

În această ordine de idei, conchidem că recunoaşterea juridică interna-
ţională a Marii Uniri de la 1918 trebuie abordată şi înţeleasă complex, ţinând 
cont de totalitatea factorilor care au acţionat la momentul respectiv, de princi-
piul naţionalităţilor şi autodeterminării popoarelor, care era proclamat şi 
garantat atât de către Marile Puteri, cât şi de către imperiile care s-au destră-
mat în urma Primului Război Mondial. 

Suplimentar, reţinem că recunoaşterea juridică internaţională a Marii 
Uniri s-a manifestat ca un proces ireversibil în favoarea României Mari, astfel 
încât acesta a fost determinată şi de nivelul culturii juridice prin care înaintaşii 

                                                            
1 Nicolae Osmochescu, Drept Internaţional Public, ed. a IV-a, Ed. „Elena-V.I.”, Chişinău, 

2012, p. 121, 122. 
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naţiunii din acea vreme abordau chestiunea unirii şi recunoaşterii, prin faptul 
că atât unirea tuturor românilor într-un stat va fi statornică şi garantată prin 
istoria mai departe a lumii, dacă va răspunde tuturor îndatoririlor impuse prin 
noua concepţie a civilizaţiunii, dacă ea ne va inspira datoria să nu pedepsim 
progenitura pentru păcatele părinţilor şi, ca urmare, ea va trebui să asigure 
tuturor neamurilor şi tuturor indivizilor conlocuitori pe pământul românesc 
aceleaşi drepturi şi aceleaşi obligaţiuni.  

Noi, generaţia independenţei, trebuie să acceptăm lupta pentru dreptate, 
demnitate şi adevăr, cu riscul căderii în luptă, decât să îngenunchem în faţa 
duşmanilor, trăind alături de trădători, tolerând minciuna şi venerând 
mediocritatea.  
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DE LA ABUZ DE PUTERE LA ABUZ ÎN SERVICIU 
 

Cristian URSUŢ  
Auditor de justiţie al Institutului Naţional al Magistraturii  

 
I. Consideraţii introductive 
Abuzul în serviciu rămâne în ultimii ani probabil una din cele mai 

controversate şi intens dezbătute infracţiuni din dreptul penal românesc.  
Găsindu-şi un loc încă de la momentul de început al modernizării 

legislaţiei penale româneşti, odată cu adoptarea Codului penal din 1865, 
infracţiunea a continuat să existe până în prezent. De-a lungul vremii a suferit 
nenumărate modificări, unele aducând plusuri, în timp ce altele au adus 
minusuri; modificări cauzate de multe ori de contextele socio-politice care 
s-au derulat în ţara noastră în tot acest parcurs de istorie modernă românească. 

Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze această evoluţie a abuzului în 
serviciu de-a lungul timpului, fiind vizată cu precădere perioada cuprinsă în 
ultima sută de ani, începând de la 1 Decembrie 1918. 

 
II. Codul Penal din 1865 - Codul Cuza1 
Anul Marii Uniri găsea reglementat, în cuprinsul Titlului V al capitolului 

II (denumit Crime şi delicte comise de funcţiunari publici în exerciţiul 
funcţiunii lor), care avea denumirea de abuz de putere, mai multe infracţiuni 
care aveau ca principală asemănare calitatea de funcţionar a subiectului activ, 
respectiv exercitarea atribuţiilor cu nerespectarea sau depăşirea limitelor pe 
care legea le impunea în acest sens. 

Articolele grupate sub denumirea de abuz de putere incriminează mai 
multe infracţiuni similare celor de serviciu sau în legătură cu serviciul din 
legislaţia actuală. Având în vedere că în legislaţia de atunci nu era obişnuit a 
fi folosite denumiri marginale pentru fiecare incriminare distinctă, demersul 
trebuie să se bazeze pe similitudini ale elementului material, în coroborare cu 
denumirile titlurilor, capitolelor sau subcapitolelor, dar şi cu denumirea 
acordată de doctrinari în lucrările lor.  

Pentru a porni în demersul nostru de trasare a evoluţiei istorice pe care 
abuzul în serviciu a avut-o în ultimul secol până în forma în care este ea astăzi, 

                                                            
1 Codul penal 1865 a fost în vigoare începând cu 30 aprilie 1865. 
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se impune să identificăm care dintre textele de lege din Codul penal de la 
acea vreme incriminează fapte asemănătoare cu cele care astăzi intră în 
conţinutul său constitutiv, urmând ca ulterior să analizăm deosebirile şi 
asemănările dintre norme.  

Astfel, dacă, spre exemplu, art. 1481 Cod penal 1865 poate fi identificat 
ca un „precursor” al infracţiunii de purtare abuzivă din reglementarea actuală, 
o reglementare identică pentru infracţiunea de abuz în serviciu din legislaţia 
actuală ar trebui să fie cea de la art. 147 C. pen. 1864, respectiv cea de la art. 
158 C. pen. 1865.  

Cele două texte de lege incriminează în principiu fapte asemănătoare, 
însă distincţia dintre ele este dată de interesele care sunt protejate de lege, şi 
pe care funcţionarul public le poate atinge prin conduita sa abuzivă, cât şi de 
gravitatea rezultatului la care se poate ajunge în final. În primul caz sunt avute 
în vedere interese private, iar în cel de-al doilea caz sunt avute în vedere şi 
interese publice. Distincţia reiese din analiza elementelor constitutive, dar şi 
din denumirea subcapitolului conţinător al fiecăreia dintre cele două 
infracţiuni. După cum se poate observa, fapta de la art. 147 C. pen. 1865 se 
află în subcapitolul denumit „Abuz de putere în contra particularilor”, în 
timp ce fapta de la art. 158 C. pen. 1864 se află în subcapitolul denumit „Abuz 
de putere contra lucrului public”.  

În ceea ce priveşte incriminarea faptei care afectează interesul privat, 
elementul material este enunţat într-un sens mai degrabă generic, spre 
deosebire de infracţiunea de abuz de putere în contra lucrului public, unde 
enumerarea este mai cuprinzătoare. 

Astfel, în cazul art. 147 C. pen. 1864, elementul material presupune că 
funcţionarul administrativ sau judecătoresc, pentru a fi reţinută infracţiunea, 
trebuie să „abuzeze de puterea ce-i dă calitatea sa, spre a sili pe nedrept pe o 
persoană a face sau a suferi un act, sau a se abţine de la dânsul”. Prin a sili pe 
nedrept nu ar trebui înţeles, cum ar fi tentant de altfel, constrângerea unei 
persoane. Unul din sensurile cuvântului a sili2 era acela de a forţa, astfel că 
cea mai apropiată interpretare ar trebui să fie aceea de a forţa o persoană să 
suporte o nedreptate, prin prisma raporturilor de serviciu care ar intra în 

                                                            
1 Conţinutul său fiind: „Ori-ce funcţionar care, în exerciţiul sau cu ocaziunea funcţiunei 

sale, va maltrata prin ofense orale pe o persoană, se va pedepsi cu închisoare până la şase 
luni”. 

2 Lazăr Şăineanu, Dicţionar universal al limbii române, ed. a VI-a, 1929. 
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atribuţiile funcţionarului, iar această nedreptate să survină ca urmare a 
modului defectuos în care îşi exercită funcţionarul atribuţiile. Un autor1 
oferea ca exemplu un comisar care, prin efectul legii, are dreptul să ceară 
închiderea unei prăvălii când s-a împlinit ora la care aceasta trebuia să îşi 
încheie programul, conform legii, dar ar comite infracţiunea de abuz de 
putere dacă ar solicita ca acesta să se închidă înainte de acea oră.  

Dacă un funcţionar aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu pătrundea 
fără drept în domiciliul unei persoane, în virtutea calităţii sale, el nu ar fi 
răspuns pentru infracţiunea de abuz în serviciu, cum ar fi fost încadrat dacă 
ar fi fost lipsit de această calitate specială, ci ar fi răspuns pentru infracţiunea 
de abuz de putere în contra particularilor2.  

Incriminarea de la art. 158 C. pen. 1864 nu mai circumstanţiază tipul de 
funcţionar, referindu-se generic la acesta, putând avea oricare din calităţile 
următoare: funcţionar public sau orice agent sau însărcinat al guvernului, de 
orice grad sau stare. Sfera persoanelor care puteau fi subiect activ al acestei 
infracţiuni este astfel mult mărită. 

Pentru a se reţine infracţiunea, acesta ar fi trebuit „să ceară sau să ordone, 
să facă a se cere sau a se ordona mişcarea sau întrebuinţarea forţei publice în 
contra execuţiunei unei legi, în contra percepţiunei unei contribuţiuni legale, 
sau în contra esecuţiunei unei ordonanţe sau mandat al justiţiei, sau în contra 
ori-cărui alt ordin a autorităţei legitime”. Cu toate că elementul material este 
enunţat într-un mod mai cuprinzător decât în cazul incriminării de la 148  
C. pen. 1864, caracterul generic, specific de altfel infracţiunii de abuz în 
serviciu, rămâne prezent.  

Specific acestei forme de abuz de putere era şi faptul că funcţionarul va 
folosi forţa publică, întrebuinţând-o fără să respecte rigorile legii, ale unui 
ordin al justiţiei sau al autorităţii în drept să dea acel ordin. În principiu, actul 
abuziv al funcţionarului se manifesta printr-un ordin sau printr-o cerere. 

Pentru a compara cu legislaţia actuală trebuie avut în vedere că anumite 
ipoteze de la art. 158 C. pen. 1865 s-ar regăsi şi în infracţiunea prevăzută de 
art. 3003 Cod penal 2009, care sancţionează uzurparea funcţiei. 

                                                            
1 Vintilă Dongoroz, Curs de drept şi procedură penală, 1929, p. 182. 
2 Idem, p. 183. 
3 Art. 300 C. pen. 2009: „Fapta funcţionarului public care, în timpul serviciului, 

îndeplineşte un act ce nu intră în atribuţiile sale, dacă prin aceasta s-a produs una dintre urmările 
prevăzute în art. 297, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă”.  
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Funcţionarul nu răspundea penal dacă, la rândul său, a respectat un ordin 
din partea unui superior, câtă vreme condiţia de legalitate a ordinului era 
îndeplinită. Însă răspunderea îl urmărea, în acest caz, pe cel care a dat ordinul 
abuziv. 

Codul penal de la 1865 marchează caracterul subsidiar al infracţiunii de 
abuz de putere prin art. 160 care precizează că „dacă, în urma acelor ordine 
sau cereri, vor naşte alte crime supuse la pedepse mai mari decât cele 
exprimate la art. 158, aceste pedepse mai mari se vor aplica funcţionarilor”. 
De unde reiese faptul că infracţiunea s-ar reţine numai în situaţia în care actul 
abuziv nu conduce către o infracţiune mai gravă. Spre exemplu, dacă s-ar fi 
ordonat de către un căpitan uciderea unei persoane, răspunderea nu ar fi 
pentru infracţiunea de abuz de putere, ci s-ar angrena răspunderea pentru 
infracţiunea de omor.  

Spre deosebire de codurile penale care s-au succedat, Codul penal de la 
1865 nu are o definiţie pentru noţiunea de „funcţionar public”, astfel că ea nu 
poate fi asimilată unei instituţii penale autonome. Având în vedere acest 
lucru, sensul său trebuie căutat în reglementările vremii cu privire la statutul 
funcţionarilor publici.  

Conform unei opinii1, atunci când erau enumerate mai multe categorii 
de funcţionari, interpretarea corectă era aceea în care se consideră că norma 
penală ar cuprinde funcţionarii din toate categoriile.  

Se naşte întrebarea dacă infracţiunile respective puteau fi săvârşite 
numai cu intenţie sau şi din culpă. La o primă analiză, Codul penal din 1865 
nu pare a avea o normă ca cea din legislaţia actuală, care ne-ar scuti de efort, 
întrucât ne-ar spune că o faptă care este comisă din culpă se pedepseşte numai 
când legea prevede expres acest lucru2. De altfel, în doctrina de atunci se 
afirma3 că funcţionarului îi este înlăturată imputabilitatea numai pentru 
eroare de drept pe care o săvârşeşte în interpretarea legii, dacă se va constata 
buna sa credinţă. Altfel, dacă ar fi existat intenţie sau culpă, eroarea de drept 
nu ar înlătura imputabilitatea.  

Cu toate acestea, putem aduce în discuţie cel puţin două argumente 
pentru care culpa nu ar putea fi reţinută în cazul infracţiunilor de abuz de 
putere analizate. Primul ar fi acela că e greu să interpretăm noţiunea de 

                                                            
1 Vintilă Dongoroz, op. cit., p. 177. 
2 Art. 16 alin. (6) teza finală din Codul penal 2014. 
3 Ion Tanoviceanu, Tratat de drept şi procedură penală, vol. I, 1925, p. 686. 
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„abuz” astfel încât să fie susceptibilă de altceva decât intenţie din partea 
funcţionarului. Conform dicţionarelor apropiate de acea perioadă istorică, 
noţiunea de „abuz” era definită1 ca fiind întrebuinţare rea, excesivă sau 
nedreaptă. Poate că nu e mulţumitor în a tranşa problema, însă ar putea fi de 
ajutor cel de-al doilea argument care constă în observaţia că, cu prilejul 
incriminării unor alte fapte (chiar ale unor funcţionari publici), Codul penal 
de la 1865 a prevăzut în textul de lege că se sancţionează neglijenţa2, aspect 
din care putem concluziona că, dacă nu s-a referit expres la culpă, răspun-
derea ar trebui să rămână exclusiv cu privire la forma de vinovăţie a intenţiei.  

În plus, codurile penale ulterioare nu sancţionează neglijenţa funcţio-
narului printr-un alineat nou care să spună „Fapta de la alineatul 1 se 
pedepseşte şi dacă este săvârşită din culpă”, ci o face printr-o infracţiune 
distinctă denumită neglijenţa în serviciu, întărind convingerea că abuzul şi 
neglijenţa sunt de fapt concepte complementare, prin raportarea la forma de 
vinovăţie cu care pot fi săvârşite fiecare. 

Trebuie menţionat că textele de lege folosite în paragrafele de mai sus 
nu sunt cele de la momentul adoptării Codului penal (adică data de 30 aprilie 
1865), ci sunt analizate astfel cum a fost Codul penal republicat la data de 22 
octombrie 1912.  

În ceea ce priveşte infracţiunea de abuz de putere, nu au existat însă 
modificări de conţinut, ci doar de formă, fiind schimbate doar unele cuvinte 
în acord cu modul în care a evoluat limba română3 în cei aproape 50 de ani 
scurşi între cele două momente. O modificare relevantă ar fi însă faptul că, 
începând cu 22 octombrie 1912, se fixa şi o limită specială superioară (doi 
ani) pentru infracţiunea de abuz de putere în contra particularilor (art. 147 C. 
pen. 1864), anterior fiind fixată doar limita specială inferioară (o lună de zile). 

Nu este tocmai lipsit de interpretări nici demersul de a stabili dacă 
infracţiunile analizate erau crime, delicte sau contravenţiuni, în sensul legii 
penale de la acel moment. Articolul 1 C. pen. 1985 prevedea că infracţiunile 

                                                            
1 Lazăr Şăineanu, Dicţionar universal al limbii române, ed. a VI-a, 1929. 
2 Art. 194 alin. (3) avea următorul cuprins: „Dacă va fi numai neglijenţă, pedeapsa va fi 

închisoarea de la 15 zile până la un an”. 
3 A se vedea conţinutul art. 147 C. pen. 1865, aşa cum apare în versiunea de la momentul 

adoptării: „Ori ce funcţionaru administrativu sau judecătorescu va abusa de puterea ce'i dâ 
calitatea sa spre a sili pe nedreptu pe o personă a face sau a suferi unu actu, sau a se abţine de 
densulu, se va pedepsi cu închisore de la o lună în susu, şi se va pute încă declara necapabile 
d'a ocupa funcţiuni publice de la unu anu la trei”. 
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pentru care legea stabileşte ca formă de pedeapsă munca silnică, recluziunea, 
detenţiunea sau degradaţiunea civică, se numeau crime. De asemenea, 
infracţiunile pentru care legea prevedea ca pedeapsă închisoarea corecţională, 
interdicţiunea unora din drepturile politice, civile ori de familie, respectiv 
amendă de la 26 lei în sus se numeau delicte. În fine, în cazul infracţiunilor 
pentru care legea stabilea drept pedeapsă închisoare poliţienească sau amendă 
se numeau contravenţiuni. 

La articolele 7, 8 şi 9 ale Codului penal 1864 legea stabilea limitele 
generale între care puteau fi stabilite pedepsele, în mod specific pentru fiecare 
tip de pedeapsă în parte, corelat cu tipul de infracţiune pentru care puteau fi 
stabilite. Spre exemplu, art. 1 C. pen. 1865 stabilea că recluziunea poate fi 
stabilită numai pentru o crimă, iar art. 7 C. pen. 1864 stabilea că, în caz de 
crimă, recluziunea poate fi dispusă într-o casă de muncă pe o perioadă 
cuprinsă de la 5 ani până la 10 ani. 

Pentru a reveni la demersul de a stabili dacă cele două infracţiuni 
analizate în acest capitol erau crime, delicte sau contravenţiuni, vom avea în 
vedere, în primul rând, pedeapsa pe care o stabileşte fiecare articol pentru ele. 
Aşa cum s-a afirmat însă în doctrina vremii1, calificarea tipului de infracţiune 
nu ar trebui să vină în mod absolut din lege, aşa cum stabileşte ea pedeapsa 
în abstract, ci ar trebui să vină din pedeapsa concretă pe care o stabileşte 
judecătorul, aceasta putând suferi diferite micşorări sau majorări care să o 
situeze dincolo de maximul sau minimul special pe care îl prevede legea, în 
funcţie de circumstanţele pe care găseşte judecătorul de cuviinţă să le aplice. 
Ar fi lipsit de coerenţă ca infracţiunea să fie catalogată în abstract în funcţie 
de pedeapsa stabilită de lege, câtă vreme judecătorul ar fi putut stabili o 
pedeapsă mai mică sau mai mare, care să producă alte efecte în concret decât 
această calificare în dată în abstract.  

Astfel, în cazul infracţiunii de la art. 147 C. pen. 1865, pedeapsa era 
închisoare de la o lună până la doi ani şi se va putea încă declara necapabil 
de a ocupa funcţiuni publice de la un an la trei. Cum art. 1 alin. (2) C. pen. 
1865 enumeră închisoarea şi interdicţia unor drepturi civile printre tipurile de 
pedeapsă aplicabile delictelor, iar art. 8 alin. (1) pct. 1 C. pen. 1865 fixează 
limitele generale între 15 zile şi 5 ani pentru închisoarea în cazul de delict, 
respectiv la pct. 2 între 6 luni şi 6 ani în materie de interdicţie a unor drepturi, 
reiese că această infracţiune era considerată un delict. Trebuie spus că, înainte 
                                                            

1 Ion Tanoviceanu, Tratat de drept şi procedură penală, vol. II, 1925, p. 27. 
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de republicarea din anul 1912, dată la care s-a fixat maximul special pentru 
această infracţiune, având în vedere sintagma folosită „de la o lună în susu”, 
reiese că limita specială superioară a fost identică cu limita generală 
superioară prevăzută pentru delicte în cazul închisorii, respectiv 5 ani. 

În ceea ce priveşte cea de-a doua infracţiune tratată în acest capitol, 
infracţiunea de abuz de putere săvârşit în contra lucrului public, prevăzută de 
art. 158 C. pen. 1865, legea prevedea ca pedeapsă recluziunea1, fără să ofere 
un termen, ceea ce înseamnă că trebuia din nou să ne ducem, pentru 
determinarea limitelor, la art. 7 alin. (1) pct. 3 C. pen. 1865, care fixa limitele 
generale ale recluziunii între 5 şi 10 ani, prevăzând şi că aceasta se execută 
într-o casă de muncă. De asemenea, acesta mai preciza, astfel cum reieşea şi 
din art. 1 alin. (1) C. pen. 1865, că recluziunea se dispune numai în cazul 
crimelor.  

În concluzie, reiese astfel că distincţia dintre cele două infracţiuni 
analizate nu este doar cu privire la tipul de interes protejat, ci şi una de tip de 
infracţiune, prima fiind delict, în timp ce a doua fiind crimă, aşadar o 
infracţiune mult mai gravă. Rezultă, bineînţeles, pe cale de consecinţă, că şi 
tratamentul sancţionator era distinct, fiind mult mai grav şi mai întins ca timp 
în cazul infracţiunii de abuz de putere în contra lucrului public.  

Un aspect comun al ambelor infracţiuni analizate care merită menţionat 
este faptul că abuzul de putere nu se putea realiza decât printr-un fapt pozitiv, 
nu şi printr-un fapt negativ, cum vom vedea mai târziu în cazul abuzului în 
serviciu. Astfel, omisiunea funcţionarului nu va putea constitui infracţiunea 
de abuz de putere2.  

O a treia infracţiune din Codul penal 1865 care merită atenţia acestei 
lucrări este cea cu privire la fapta încriminată de art. 141 şi care priveşte o 
formă specială de abuz în serviciu, în care, în linii mari, cel însărcinat cu 
colectarea taxelor sau impozitelor încasează mai mult decât s-ar cuveni, 
deosebindu-se de mită prin faptul că funcţionarul nu colectează pentru el în 

                                                            
1 A se vedea art. 15 C. pen. 1865: „Osînditul la recluziune se va închide într'o casă de 

muncă, destinată pentru acesta. Va fi întrebuinţat la lucrări determinate prin regulamentele 
acelei case de recluziune. Folosul ce va rezulta din produsul muncei sale se va împărţi între 
Stat şi osândit; iar din partea ce se cuvine osândituli, jumătate i se va da în cursul osândei, iar 
cealaltă jumătate se va depune deoparte, spre a forma pentru osândit un capital da rezervă, care 
i se va da la liberarea lui, conform dispoziţiunilor regulamentare ce se vor face întru aceasta. 
Ei vor fi puşi în fiare”. 

2 Constantin Rătescu, Codul penal Carol al II-lea adnotat, 1937, p. 129. 
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scopul de a nu îşi face datoria, ci din exces de zel, banii în plus intrând în 
patrimoniul statului, în principiu. Motivul pentru care infracţiunea respectivă 
merită amintită aici este acela că în prezent ea nu mai cunoaşte o incriminare 
distinctă, ci se subscrie elementului material al infracţiunii de abuz în 
serviciu. 

 
III. Codul penal Carol al II-lea din 1936 
Odată cu adoptarea noului Cod penal din anul 19361 au avut loc o serie 

de evoluţii cu privire la infracţiunile pe care le putea săvârşi un funcţionar 
public. Acestea erau reglementate în titlul 3, denumit Crime şi delicte 
împotriva administraţiei publice, la capitolul I denumit Crime şi delicte 
săvârşite de funcţionari publici.  

Deşi Secţiunea V a Capitolului I, a Titlului 3 era denumită „Abuz de 
putere”, numai primul articol incrimina infracţiunea propriu-zisă de abuz de 
putere. Cu toate că încă nu se uzita de folosirea unor denumiri marginale, la 
fel ca în cazul Codului penal anterior, spre deosebire de acesta, numele 
infracţiunii era cuprins totuşi în textul articolului (spre exemplu, în cazul 
infracţiunii prevăzute la art. 245 C. pen. 1936, textul conţine sintagma 
„comite delictul de abuz de putere”, iar textul de la art. 246 C. pen. 1936 
conţine sintagma „comite delictul de abuz de autoritate”).  

Spre deosebire de reglementarea anterioară, odată cu intrarea în vigoare 
a Codului penal de la 1936 au fost reglementate trei noi infracţiuni care 
sancţionau fapte încadrabile anterior la textul de la abuzul de putere, în timp 
ce astăzi ele ar constitui infracţiunea de abuz în serviciu prevăzută de art. 297 
C. pen. 2014.  

Conţinutul acestora este următorul: 
Art. 238 – Nedreapta luare: „Funcţionarul public care, prin orice 

mijloace sileşte o persoană să dea bani sau alt profit, la care nu este obligată, 
după lege, comite delictul de nedreaptă luare şi se pedepseşte cu închisoare 
corecţională de la unu la 5 ani, amendă de la 5.000 la 15.000 lei şi interdicţie 
corecţională de la 6 luni la 2 ani”. 

Art. 239 – Profitul din eroare: „Funcţionarul public care, în exerciţiul 
funcţiunii sale, profitând de eroarea altuia, primeşte sau reţine de la acesta, 

                                                            
1 Denumit „Carol al II-lea” potrivit legii intitulată: „Denumirea Codurilor de unificare a 

legislaţiei", decretată sub nr. 577/1936 şi publicată în M. Of., Partea I, nr. 73 din 27 martie 
1936. 
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pentru sine sau pentru altul, bani sau orice alt folos, comite delictul de profit 
prin eroare şi se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 6 luni la 2 ani, 
amendă de la 3.000 la 6.000 lei şi interdicţie corecţională de la unu la 2 ani”. 

Art. 243 – Refuzul de serviciu legalmente datorat: „Funcţionarul public 
care, pe nedrept, refuză, omite sau întârzie îndeplinirea unui act, la care este 
obligat în viziunea funcţiunii sau serviciului său, comite delictul de refuz de 
serviciu datorit legalmente şi se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 6 
luni la un an şi amendă de la 2.000 la 5.000 lei”. 

În ceea ce priveşte infracţiunea de abuz de putere (art. 245) conţinutul 
său era: „Funcţionarul public care, uzurpând o atribuţiune, sau abuzând de 
puterea sa legală, sau depăşind limitele competenţei sale, ori nesocotind sau 
violând formalităţile prescrise de lege, ori abătându-se în orice alt mod de la 
îndatoririle inerente funcţiunii sale, săvârşeşte un act pe care legea nu-l 
consideră infracţiune, în scopul de a procura cuiva, pe nedrept, vreun folos 
sau de a-i cauza o păgubire de orice fel, comite delictul de abuz de putere şi 
se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 6 luni la 2 ani şi interdicţie 
corecţională de la unu la 3 ani. Aceeaşi pedeapsă se aplică şi atunci când 
faptul se săvârşeşte în scopul de a constrânge pe nedrept o persoană, să facă, 
să omită sau să sufere ceva”. 

Dacă articolele 238, 239 şi 234 ar putea fi privite ca nişte forme speciale 
de abuz de putere/în serviciu, la fel ca în reglementarea actuală, incriminarea 
de la art. 245 privea acele ipoteze care nu erau incriminate de niciun alt articol 
din Codul penal (aspect care reiese şi din sintagma „act pe care legea nu-l 
consideră infracţiune”), dar care, prin natura lor, constituie forme de abuz ale 
unui funcţionar public, în scopul de a procura cuiva, pe nedrept, un folos sau 
de a-i cauza o păgubire subiectului pasiv. Motivul pentru care se impune ca 
şi aceste forme speciale de abuz de putere/în serviciu să fie analizate aici (de 
altfel, ele nefiind singurele forme speciale reglementate de Codul penal de la 
1936) este acela că elementul lor material se regăseşte astăzi în incriminarea 
art. 297 C. pen. 2014, în parte fiind vorba despre infracţiuni care au evoluat 
din art. 141 C. pen. 1865.  

În ceea ce priveşte infracţiunea de nedreaptă luare, deşi la o primă vedere 
pare că se aseamănă cu infracţiunea de luare de mită, aceasta avea o 
incriminare distinctă (a se vedea în acest sens art. 250 C. pen. 19361). 

                                                            
1 Art. 250 C. pen. 1936 avea următorul cuprins: „Acela care dă, oferă sau promite unui 

funcţionar public, fie direct, fie indirect, bani sau orice alt profit, ce după lege nu i se cuvine, 
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Nedreapta luare se diferenţia de luarea de mită prin faptul că funcţionarul 
public determina subiectul pasiv să presteze mai mult în favoarea statului, 
suma de bani sau folosul respectiv intrând astfel în patrimoniul statului, nu în 
cel al funcţionarului. Practic, funcţionarul cerea, pe lângă lege, mai mulţi bani 
pentru stat.  

Profesorul Avram Filipaş1 oferea ca exemplu un preceptor care, adunând 
impozitul de la o persoană care a întârziat cu plata, îi impunea cu de la sine 
putere o sumă în plus pentru întârziere şi pentru faptul că a trebuit să se 
deplaseze încă o dată în vederea colectării. Suma intra astfel în patrimoniul 
statului, însă nu este cerută în temeiul unei obligaţii legale pe care 
contribuabilul respectiv o avea. Astfel, contribuabilului îi sunt vătămate 
interesele prin obligarea lui la respectiva prestaţie injustă.  

Modalitatea în care a reglementat legiuitorul de la 1936 această 
infracţiune a fost criticată2, considerându-se un regres modul mult mai puţin 
explicit în care este formulat textul de incriminare, în timp ce codul anterior 
oferea mai multă precizie cu privire la ilegitimitatea sumei pretinse.  

În ceea ce priveşte profitul din eroare, acesta se diferenţiază de nedreapta 
luare prin aceea că, de data aceasta, nu funcţionarul public este cel care 
determină subiectul pasiv să efectueze o prestaţie injustă (adică să presteze 
mai mult decât era nevoie). Acesta doar profită de eroarea în care se află 
subiectul pasiv, neatrăgându-i atenţia că se află în eroare. Pornind de la 
contribuabilul din exemplul anterior, pentru a se reţine infracţiunea de profit 
din eroare ar fi trebuit ca acesta să fie convins, fără concursul funcţionarului, 
că datorează şi o plată pentru întârzierea cu care plăteşte impozitul, respectiv 
să achite contravaloarea deplasării perceptorului respectiv, fără ca niciuna din 
aceste plăţi să aibă o bază legală. Dacă funcţionarul public nu i-ar atrage 
atenţia că plăţile respective nu sunt datorate ar săvârşi infracţiunea de profit 
din eroare, atât în ce priveşte încasarea pentru stat a sumelor cu titlu de 
„întârziere”, cât şi în ce priveşte reţinerea pentru sine a sumelor privind costul 
deplasării sale.  

                                                            
pentru a-l determina să îndeplinească, să nu îndeplinească, sau să întârzie îndeplinirea unui act 
privitor la funcţiunea sa, ori să facă un act contrar îndatoririlor funcţiunii sale, comite delictul 
de mituire”. 

1 Avram Filipaş, Drept penal român – Partea Specială, Curs universitar, p. 430. 
2 Lucreţiu Bănărescu, Funcţionarii publici în Codul Penal Carol al II-lea, 1937, p. 35. 
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Prin verbul reţine, ca şi conţinut alternativ al infracţiunii, este vizată 
ipoteza în care funcţionarul public făcea o plată unei persoane şi reţinea o 
parte din suma pe care trebuia să o dea celui în drept1.  

Dacă infracţiunea de nedreaptă luare presupune o atitudine activă din 
partea funcţionarului public, infracţiunea de profit din eroare se diferenţiază 
prin aceea că funcţionarul are o atitudine pasivă în care profită de banii care 
îi parvin din eroarea celui care trebuia să plătească o sumă mai mică.  

Raportat la legislaţia de astăzi, atât fapta de a pretinde mai mult pentru 
stat, cât şi aceea de a încasa mai mult profitând de eroarea contribuabilului ar 
constitui o faptă de abuz în serviciu în formă agravată, astfel cum este el 
prevăzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000, în care limitele de pedeapsă ale 
infracţiunii de abuz în serviciu cresc cu o treime. Elementul material este 
îndeplinit prin faptul că ambele acte ar fi realizate cu depăşirea cadrului legal, 
iar sumele încasate în plus se substituie folosului necuvenit, astfel încât şi 
această condiţie ar fi îndeplinită. 

În fine, în ceea ce priveşte refuzul de serviciu legalmente datorat 
funcţionarului public trebuie, în mod injust, să refuze, omită sau să întârzie 
îndeplinirea unui act, la care este obligat în viziunea funcţiunii sau serviciului 
său. Rămânând la exemplul contribuabilului de mai sus, funcţionarul public 
ar săvârşi infracţiunea în momentul în care nu ar încasa suma de bani datorată 
cu titlu de impozit, deşi ar fi obligat de lege să o facă.  

Analizând textul de incriminare nu reiese că subiectul pasiv ar fi necesar 
să dovedească un prejudiciu, fiind suficient să probeze că a avut loc 
neîndeplinirea de către funcţionar faţă de el a unui act pe care era obligat să 
îl ducă la îndeplinire, respectiv întârzierea, după caz. Comparând cu legislaţia 
în vigoare, reglementarea de la 1936 era mai aspră întrucât astăzi este 
prevăzută şi condiţia existenţei unui prejudiciu, ori a vătămării drepturilor sau 
intereselor unei persoane. 

Dacă refuzul, omisiunea sau întârzierea în îndeplinirea actului de 
serviciu era justificată, funcţionarul nu putea fi sancţionat penal. Cu titlu de 
exemplu2, motivele justificate puteau fi: necesitatea îndeplinirii unei 
formalităţi legale sau alte cauze prevăzute de lege care solicitau/justificau 
aşteptarea unui timp sau când cererea a fost introdusă la un serviciu 
necompetent.  

                                                            
1 Constantin Rătescu, op. cit., p. 120. 
2 Constantin Rătescu, op. cit., p. 127. 
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În ceea ce priveşte abuzul de putere, art. 245 C. pen. 1936 îi corespunde 
art. 147 C. pen. 1865, fiind o infracţiune îndreptată împotriva unui particular. 
Norma incriminează orice activitate ilegală a funcţionarului public, care ar 
putea fi o uzurpare a unei atribuţii, a unui exces de competenţă, un abuz al 
puterii sale legale etc.  

Dacă limita specială superioară a rămas aceeaşi (2 ani), în cazul limitei 
inferioare, legiuitorul a operat o modificare, în sensul creşterii sale de la o 
lună la 6 luni.  

Ca element de noutate, în reglementarea din 1936 era pedepsită şi 
tentativa pentru ambele forme ale infracţiunii de abuz de putere.  

Legislaţia de la 1936 prevedea şi o formă de incriminare asemănătoare 
infracţiunii de neglijenţă în serviciu din reglementarea actuală, însă într-o 
formă mult mai restrânsă. Textul său arăta astfel:  

Art. 242 – Neglijenţa în funcţiuni: „Funcţionarul public care, prin 
neglijenţă, neprevedere sau uşurinţă în supravegherea sau paza banilor, 
valorilor, actelor sau oricăror lucruri ce i-au fost încredinţate, în virtutea 
funcţiunii sale, va fi pricinuit sustragerea sau distrugerea lor, comite delictul 
de neglijenţă în funcţiune şi se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 3 
luni la un an şi amendă de la 2.000 la 5.000 lei.”  

Deşi nu este singura incriminare a neglijenţei unui funcţionar public în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu, această infracţiune s-ar apropia cel mai 
mult de elementele constitutive ale infracţiunii de neglijenţă în serviciu din 
reglementarea actuală. Cu toate acestea, sfera de aplicare era limitată la 
supravegherea sau paza bunurilor, valorilor, actelor sau oricăror alte lucruri 
care i-au fost încredinţate funcţionarului în virtutea funcţiei sale, cu condiţia 
să se fi pricinuit sustragerea sau distrugerea lor.  

Articolul era o continuare a art. 203 al Codului penal din 1864, cu o 
redactare diferită, în scop de generalizare, completându-se culpa şi în privinţa 
banilor şi valorilor aflate în depozite publice care nu erau prevăzute în vechiul 
cod1. 

Codul penal de la 1936 a păstrat separaţia dintre crime şi delicte. În 
raport de această deosebire, toate cele 5 infracţiuni analizate mai sus se 
circumscriu categoriei delictelor şi se pedepseau cu închisoare corecţională, 
alternativ cu amendă (cu o excepţie în cazul nedreptei luări şi profitului din 
eroare, care se pedepseau şi cu interdicţie corecţională). 
                                                            

1 Constantin Rătescu, op. cit., p. 120. 
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Unul din plusurile pe care incriminarea abuzului de putere din Codul 
penal de la 1936, comparat atât cu legislaţia penală anterioară, dar chiar şi cu 
abuzul în serviciu reglementat de legislaţia penală actuală, este acela că prin 
reglementarea acestor forme speciale de abuz în serviciu conduceau la un 
grad sporit de previzibilitate şi claritate a legii. În speţă, este vorba de cele 
trei infracţiuni distincte, tratate anterior. De altfel, previzibilitatea şi claritatea 
au şi fost principalele critici ale modului în care au fost reglementate astfel 
de fapte, după cum vom vedea în analiza codurilor penale ulterioare.  

Sintagma „(...) săvârşeşte un act pe care legea nu-l consideră 
infracţiune (...)” din conţinutul normei de incriminare al infracţiunii de abuz 
de putere este un plus faţă de reglementarea anterioară, fiind de natură să 
evidenţieze caracterul subsidiar al infracţiunii, dacă actul efectuat era deja 
considerat infracţiune de către o altă normă penală. Spre exemplu, dacă 
funcţionarul care era însărcinat cu urmărirea infracţiunilor sau executarea 
pedepselor, omite îndeplinirea acestei îndatoriri, fapta întrunea elementele 
constitutive ale art. 290 C. pen. 1936. Pe cale de consecinţă, fapta nu mai 
putea fi încadrată şi ca abuz de putere, dat fiind faptul că legea considera deja 
acel act ca fiind o altă infracţiune.  

O altă noutate pe care Codul penal de la 1936 a adus-o este aceea că a 
adus şi o definiţie a funcţionarului public, pentru a înţelege mai bine cum îl 
vede legea penală. Astfel, pentru a determina subiectul activ al infracţiunii, 
vom avea în vedere modul în care art. 183 C. pen. 1936 defineşte funcţionarul 
public. Acesta este „acela care exercită, în mod voluntar sau obligator, 
permanent sau temporar, în serviciul Statului, judeţului, comunei sau 
instituţiilor publice dependente, oricare ar fi modul lor de administrare, o 
funcţiune sau o însărcinare, de orice natură, fie chiar electivă, retribuită sau 
nu şi indiferent de chipul în care a fost investit”. Această calitate o aveau, de 
asemenea, preoţii şi militarii. Pe de altă parte, nu erau consideraţi funcţionari 
publici „membrii corpurilor legiuitoare”. 

Una din marile diferenţe faţă de reglementarea actuală era cu privire la 
sfera subiecţilor activi, fiind mult mai restrânsă, întrucât „membrii corpurilor 
legiuitoare” nu erau funcţionari publici, în sensul legii penale de la acea 
vreme. De asemenea, lipseşte şi o prevedere în sensul celei de la art. 308 C. 
pen. care extinde sfera de aplicare a infracţiunilor de corupţie sau de serviciu 
la persoanele care exercită o însărcinare de orice natură în cadrul oricărei 
persoane juridice, ori a articolului corespondent din Codul penal de la 1969, 
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în care erau definiţi „alţi salariaţi” care puteau fi subiecţi activi ai unor 
infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul. Chiar dacă, în acord cu 
ideologia comunistă, pare lipsită de sens o astfel de reglementare, mai ales 
odată cu reformele introduse de Partidul Muncitoresc Român (ulterior 
Partidul Comunist Român), totuşi în intervalul 1936-1948 existau persoane 
juridice de ordin privat în România. Aşadar, în cazul persoanelor care îşi 
exercitau atribuţiile de serviciu în cadrul persoanelor juridice de ordin privat 
nu exista o incriminare cu privire la săvârşirea abuzului de putere sau a 
vreuneia dintre cele trei forme speciale analizate.  

În anul 1948 au fost operate o serie de modificări legislative la Codul 
penal1. Exceptând infracţiunea de neglijenţă în funcţiune, în ceea ce priveşte 
celelalte patru infracţiuni analizate mai sus, singura modificare a fost aceea 
că au fost dublate limitele speciale pentru amendă în fiecare caz. În cazul 
acesteia a fost introdus un alineat nou care sancţiona mai grav neglijenţa 
avocatului public sau avocatului administraţiei locale dacă din neglijenţa sa 
se amâna inutil ori se pierdea un proces în care era angrenat statul, respectiv 
administraţia, care astfel suferea o daună nerecuperabilă în cursul acelui 
proces. De remarcat că o persoană fizică nu se bucura de protecţia legii penale 
în cazul în care avocatul săvârşea aceeaşi neglijenţă cu consecinţa amânării 
inutile sau a pierderii unui proces, exceptând situaţia în care cel prejudiciat 
avea calitatea de inculpat2. 

În cadrul aceluiaşi alineat a fost incriminată şi o nouă formă specială de 
abuz de putere cu privire la situaţia în care „funcţionarul public care, având 
obligaţia legală de a dispune asupra trimiterii dosarelor cerute de instanţele 
penale, omite sau întârzie fără just motiv să dea dispoziţii de trimiterea unor 
asemenea dosare, precum şi funcţionarul public care primind însărcinarea de 
a trimite un dosar cerut de instanţele penale, întârzie mai mult de 8 zile de la 
primirea însărcinării trimiterea unui asemenea dosar sau îl trimite incomplet 
şi prilejuiesc prin aceasta amânarea unui proces penal”. Deşi inserarea acestui 
alineat ne-ar conduce către ideea că fapta ar trebui să fie comisă din culpă, 
dată fiind denumirea marginală a articolului, respectiv conţinutul primului 

                                                            
1 Astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 13/1948 pentru modificarea unor dispoziţiuni 

din Codul Penal şi Codul de procedură penală, publicată în M. Of., Partea I nr. 48 din 2 
februarie 1948. 

2 A se vedea art. 546 C. pen. 1936: „Când avocatul vatămă, prin fapte pozitive sau prin 
omisiuni interesele unui inculpat, se pedepseşte [...]”. 
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alineat, din modul în care a fost redactat articolul reiese faptul că omisiunea 
sau întârzierea poate fi săvârşită atât din culpă, cât şi cu intenţie.  

În anul 19501 a avut loc o nouă modificare a articolului 245 Cod penal 
1936, în sensul în care era protejat şi interesul obştesc de eventualele abuzuri 
ale unor funcţionari publici. Astfel, fapta constituia infracţiune şi „dacă prin 
aceasta se împiedică, îngreunează sau întârzie executarea sarcinilor 
decurgând din Planul de Stat, se stânjeneşte bunul mers al unităţilor sau 
organizaţiunilor obşteşti”.  

De asemenea, cu această ocazie infracţiunea avea prevăzute noi limite 
de pedeapsă: „(...) pedepseşte cu închisoare corecţională de la 2-10 ani şi 
interdicţie corecţională de la 1-3 ani”. 

 
IV. 1953 - De la abuz de putere la abuz în serviciu 
Anul 1953 aducea o nouă modificare2 care poate fi interpretată ca o 

reformă de substanţă a infracţiunii de la art. 245 C. pen. 1936. Textul nu se 
mai referă la un „funcţionar public”, ci la un funcţionar simplu. De 
asemenea, elementul material este mai bine circumstanţiat, alături de 
îndeplinirea unui act, fiind adăugată şi sintagma în exercitarea atribuţiilor 
de serviciu. Şi nu în ultimul rând, denumirea infracţiunii este înlocuită cu 
„abuz în serviciu”, renunţându-se astfel la „abuzul de putere”.  

Tot cu această ocazie se elimina interdicţia corecţională, adăugându-se 
posibilitatea ca fapta să fie sancţionată alternativ cu amenda penală în limitele 
100-2000 lei.  

Anul 1958 vine3 cu o nouă reformă consistentă a infracţiunii de abuz în 
serviciu.  

O primă modificare fundamentală era aceea că, pentru a constitui 
infracţiune, încălcarea îndatoririlor de serviciu trebuia să aibă un caracter 
repetat. Cu titlu de excepţie, fapta putea constitui infracţiune şi în situaţia în 
care încălcarea îndatoririlor de serviciu nu avea un caracter repetat, dacă 
prezentau un caracter grav, ori dacă funcţionarul a urmărit un interes material 
sau personal prin aceasta.  

                                                            
1 Decretul nr. 192/1950 pentru modificarea Codului Penal, în vigoare de la 5 august 1950. 
2 Decretul nr. 202/1953 pentru modificarea Codului Penal al Republicii Populare 

Române, în vigoare de la 14 mai 1953. 
3 Decretul nr. 318/1958 pentru modificarea Codului penal şi a Codului de procedură 

penală, în vigoare din 21 iulie 1958. 
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Dacă în ceea ce priveşte limitele de pedeapsă cu închisoarea nu au operat 
schimbări, limitele pentru amendă s-au schimbat în 500-3000 lei.  

În situaţia în care paguba era îndreptată în dauna avutului obştesc, 
pedeapsa se aplica gradual, în funcţie de nivelul prejudiciului, fiind 
disponibile câte un set de limite speciale pentru fiecare prag valoric.  

Tot cu această ocazie a fost modificat şi art. 242 C. pen. 1936 care 
incrimina neglijenţa în serviciu pe o structură asemănătoare cu cea a abuzului 
în serviciu: adică cu pedepse graduale pentru paguba suferită de avutul 
obştesc. 

Odată cu aceste schimbări infracţiunea şi-a mutat centrul de greutate din 
zona exercitării puterii de către funcţionarii statului, într-un spectru mai larg, 
în care interesa atribuţia de serviciu în sens larg, a cărei încălcare conducea 
la reţinerea infracţiunii, dacă erau îndeplinite şi celelalte condiţii. Astfel, nu 
erau vizaţi doar funcţionarii publici, ci orice persoană care îşi încălca 
atribuţiile de serviciu.  

 
V. Codul penal 1968 
Codul penal de la 1969 a adus şi el o serie de modificări structurale şi de 

substanţă cu privire la infracţiunea de abuz în serviciu.  
Textele care prezintă relevanţă pentru lucrarea de faţă sunt cele de la 

articolele 246-249 şi au următorul conţinut: 
Art. 246. Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor: „Fapta 

funcţionarului public, care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, 
nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta 
cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 3 ani”. 

Art. 247. Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi: „Îngrădirea de 
către un funcţionar a folosinţei sau a exerciţiul drepturilor vreunui cetăţean, 
ori crearea pentru acesta a unor situaţii de inferioritate pe temei de naţiona-
litate, rasă, sex sau religie, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani”. 

Art. 248. Abuzul în serviciu contra intereselor obşteşti: „Fapta funcţio-
narului public, care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu 
îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta 
cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei 
instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 sau o 
pagubă patrimoniului acesteia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 
ani”. 
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Art. 249. Neglijenţa în serviciu: „Încălcarea din culpă de către un 
funcţionar a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin 
îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului 
mers al unei organizaţii din cele prevăzute în art. 145, ori o vătămare 
importantă intereselor legale ale unei persoane, sau o pagubă avutului 
obştesc, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă. Fapta 
prevăzută în alin. (1), dacă a avut ca urmare o perturbare deosebit de gravă a 
activităţii unei organizaţii din cele prevăzute în art. 145, ori a produs o pagubă 
importantă economiei naţionale, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 
ani”. 

Opţiunea legiuitorului a fost de a reuni fapte incriminate anterior de 
infracţiuni printre care şi nedreaptă luare, profit din eroare, refuzul 
serviciului legalmente datorat sau abuzul de putere sub imperiul unei 
infracţiuni unice, denumită abuzul în serviciu contra persoanelor. Soluţia nu 
a fost una la adăpost de critici1, renunţându-se la unele incriminări specifice 
(forme speciale de abuz de putere/în serviciu) în favoarea unei incriminări 
generice „nu îndeplineşte sau îndeplineşte defectuos un act” care urma să se 
aplice unor sfere mult mai largi de fapte ale funcţionarilor publici. Nu e greu 
de acceptat faptul că previzibilitatea normelor care existau în Codul penal 
anterior era una mai mare comparată cu această soluţie legislativă care a fost 
adoptată la 1968.  

Legiuitorul nu a optat însă numai pentru reunirea unor infracţiuni 
distincte sub incriminarea unei singure infracţiuni, alegând şi să incrimineze 
distinct fapte asemănătoare săvârşite împotriva unor subiecţi pasivi diferiţi, 
respectiv pe cele cu un mobil bazat pe discriminare.  

Astfel, analizând articolele invocate, în ceea ce priveşte art. 246 şi 248, 
se observă că în ambele cazuri este incriminată o faptă identică, existând între 
ele un raport de complementaritate, în funcţie de cum interesul vătămat prin 
fapta funcţionarului aparţine unei persoane, respectiv a intereselor obşteşti2 
prin tulburarea bunului mers al organizaţiilor pe care le prevedea art. 145 C. 
pen. 1968. Raţiunea pentru care s-a optat pentru această separare a fost aceea 
de a demarca mai bine cele două urmări şi de a da posibilitatea, în cazul 
infracţiunii de la 248 C. pen. 1968, de a sancţiona cu o pedeapsă mai mare.  

                                                            
1 Avram Filipaş, op. cit., p. 429. 
2 Vintilă Dongoroz ş.a., Explicaţiile Teoretice ale Codului penal român – Partea Specială, 

vol. IV, p. 74. 
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Faţă de reglementarea anterioară, legiuitorul a renunţat la ipoteza în care 
infracţiunea era una de obicei (fiind necesar caracterul repetat al încălcării 
atribuţiilor de serviciu), simpla încălcare a atribuţiilor de serviciu întrunind 
condiţiile elementului material. Pe cale de consecinţă, legea nouă era mai 
aspră decât forma de la 1958.  

Legiuitorul a incriminat într-o infracţiune distinctă şi îngrădirea unor 
drepturi prin limitarea de către un funcţionar în cadrul exercitării atribuţiilor 
lui de serviciu a capacităţii juridice a vreunui cetăţean ori crearea pentru 
acesta unei situaţii de inferioritate pe motiv de naţionalitate, rasă, sex, religie 
etc. 

Legiuitorul Codului penal de la 1968 a demarcat mult mai clar vinovăţia 
cu care sunt săvârşite infracţiunile, fiecare din articolele 246-248 având pre-
văzută menţiunea „cu ştiinţă”, pe care ar trebui să o interpretăm ca 
referindu-se la intenţie.  

De asemenea, s-a renunţat la folosirea sintagmei „săvârşeşte un act pe 
care legea nu-l consideră infracţiune”, ceea ce punea sub semnul întrebării 
caracterul subsidiar al infracţiunilor de abuz în serviciu în reglementarea din 
Codul penal de la 1969. S-a afirmat în doctrină1 că abuzul în serviciu contra 
intereselor persoanelor poate intra în concurs cu alte infracţiuni, cum ar fi 
crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase2. Cu toate acestea, o 
astfel de interpretare ar fi excesivă, pentru că autorul ar ajunge să răspundă, 
cu prilejul săvârşirii aceluiaşi act, pentru două infracţiuni de serviciu care 
produc acelaşi prejudiciu. Caracterul subsidiar al infracţiunii a fost subliniat3 
de alţi autori, infracţiunea neputând fi reţinută, cu privire la acelaşi act, în 
concurs ideal cu alte infracţiuni pe care funcţionarul le poate săvârşi în timpul 
serviciului, cum ar fi purtarea abuzivă, supunerea la rele tratamente, repre-
siunea nedreaptă, falsul material în înscrisuri oficiale, falsul intelectual etc.4 

Prin termenul obştesc se înţelegea tot ce interesează organizaţiile de stat, 
organizaţiile obşteşti sau orice organizaţii care desfăşoară o activitate utilă 
din punct de vedere social şi care funcţionează potrivit legii, definiţie dată la 
art. 145 C. pen. 1969. De unde şi concluzia că infracţiunea de abuz în serviciu 

                                                            
1 Octavian Loghin, Avram Filipaş, Drept penal – Partea specială, p. 186. 
2 Art. 35 din Legea nr. 22/1969 privind încadrarea gestionarilor. 
3 Vintilă Dongoroz ş.a., op. cit., p. 84. 
4 Vasile Dobrinoiu ş.a., Noul Cod Comentat – Partea specială, ed. a II-a, p. 541. 
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în dauna avutului obştesc viza protejarea valorilor referitoare la interesul 
public.  

Din perspectiva subiectului activ al infracţiunii de abuz în serviciu, este 
relevantă noua definiţie pentru termenul de funcţionar pe care Codul penal 
de la 1969 o aduce. Articolul 147 îl definea ca fiind orice salariat care 
exercită, permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent dacă şi cum a fost 
învestit, o însărcinare în serviciul unui organ sau instituţii de stat, ori unei 
întreprinderi sau organizaţii economice de stat. De asemenea, erau asimilate 
funcţionarilor şi persoanele care îndeplinesc o însărcinare în serviciul unei 
organizaţii din cele prevăzute în enumerarea de mai sus, indiferent dacă 
primeau sau nu o retribuţie.  

În completarea definiţiei de mai sus venea art. 148, care definea „alţi 
salariaţi” ca fiind aceia care exercită, permanent sau temporar, cu orice titlu, 
indiferent dacă şi cum au fost învestiţi, o însărcinare în serviciul celorlalte 
entităţi definite care erau enumerate ca făcând parte din obştesc, altele decât 
cele care au fost cuprinse în definirea funcţionarilor. Această din urmă 
noţiune capătă relevanţă în coroborare cu art. 258 alin. (1) C. pen. 1969 care 
prevedea că, în cazul art. 248 şi 249 Cod penal 1969 (abuzul în serviciu în 
dauna avutului obştesc şi neglijenţa în serviciu) se aplică şi altor salariaţi (aşa 
cum sunt ei definiţi de cod), dacă s-a produs o pagubă avutului obştesc sau 
economiei naţionale.  

În cazul celorlalte infracţiuni de serviciu, dispoziţiile privitoare la 
funcţionari se aplicau, de asemenea, şi altor salariaţi, însă cu consecinţa 
reducerii maximului pedepsei cu o treime. 

Conform textelor de lege, nu există o limită pentru paguba care trebuie 
să se producă pentru a fi reţinut abuzul în serviciu contra intereselor obşteşti, 
astfel că, dacă prejudiciul exista, fie el şi de un leu, se angrena răspunderea 
penală dacă erau îndeplinite şi celelalte condiţii. În cazul acestei situaţii, 
aparent excesive, venea Legea nr. 59/1968 cu privire la comisiile de judecată, 
în care se prevedea că toate tulburările aduse intereselor obşteşti până la 
valoare de 500 lei (ulterior limita crescând la 1000 de lei) erau socotite 
abateri, şi nu trebuiau să atragă răspunderea penală, judecându-se de către o 
comisie la locul de muncă. Raţiunea era aceea că, sub o astfel de limită, fapta 
nu prezintă un pericol social suficient de mare încât să fie învestită o instanţă 
cu soluţionarea ei, cu consecinţa tragerii la răspundere penală a autorului. 
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Totuşi, era şi o excepţie, în cazul în care fapta a pus sau ar fi putut pune 
în pericol maşini, instalaţii, depozite, alte bunuri sau valori importante, ori ar 
fi putut provoca tulburări grave în desfăşurarea procesului muncii1.  

Ca şi natură juridică, prevederea din Legea nr. 59/1968 ar putea fi privită 
ca o cauză de nepedepsire care opera în situaţia în care limita prejudiciului 
nu era atinsă. 

Acest prag până la care fapta nu era pedepsită penal a fost abrogat 
indirect, în sensul în care Legea nr. 54/1992 a abrogat prevederile din Legea 
nr. 59/1968 privind comisiile de judecată, fără să pună altceva în loc. Pe cale 
de consecinţă, a dispărut temeiul pentru care faptele care aveau un prejudiciu 
sub o anumită limită să fie judecate de comisiile de la locul de muncă şi, 
implicit, şi cauza de nepedepsire pentru prejudicii sub 1000 de lei. 

Legea nr. 140/1996 a adus o noutate faţă de reglementarea de până 
atunci: abuzul în serviciu în formă calificată (art. 2481). Faptele prevăzute la 
art. 246, 247 şi 248 erau considerate abuz în serviciu calificat dacă au produs 
consecinţe deosebit de grave, urmând a fi pedepsite cu închisoare de la 5 la 
15 ani. Termenul de consecinţe deosebit de grave era definit de art. 146  
C. pen. 1968 în două feluri: s-a produs o perturbare deosebit de gravă a 
activităţii uneia dintre unităţile prevăzute la art. 145 C. pen. 1968, respectiv 
s-a produs o pagubă materială unei astfel de unităţi sau unei persoane fizice 
în cuantum de 200.000 lei sau mai mare2. 

În anul 1997 a avut loc o republicare a Codului penal de la 1968, prin 
care au fost schimbate o serie de termeni care aminteau de perioada 
comunistă, renunţându-se astfel şi la noţiunea de “obştesc”. Infracţiunea de 
la art. 148 C. pen. 1969 îşi va schimba şi ea, astfel, denumirea marginală din 
abuz în serviciu în dauna avutului obştesc în abuz în serviciu în dauna 
interesului public. 

 
VI. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţio-

narea faptelor de corupţie  
Deşi nu a existat la momentul adoptării Legii nr. 78/20003, ulterior, prin 

intermediul Legii nr. 521/2004 a fost introdusă o formă agravantă a abuzului 
în serviciu care era asimilat unor infracţiuni de corupţie. Este vorba de  

                                                            
1 Art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 59/1968 privind comisiile de judecată. 
2 Avram Filipaş, op. cit., p. 437. 
3 Legea a intrat în vigoare în 18 mai 2000. 
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art. 132 care prevedea că, în cazul infracţiunilor de abuz în serviciu contra 
intereselor publice, infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor 
persoanelor şi infracţiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, 
dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj 
patrimonial sau nepatrimonial, limitele de pedeapsă se situează între 3 şi 15 
ani. Condiţia de aplicabilitate este ca persoana să îndeplinească o calitate 
prevăzută de art. 1 din această lege.  

Un exemplu de astfel de faptă care se încadrează aici ar fi măsluirea unei 
licitaţii privind achiziţiile publice, în scopul de a desemna drept câştigător pe 
o persoană dorită de funcţionar, sau chiar o firmă proprie (pentru a fi în 
ipoteza în care avantajul a fost obţinut pentru sine).  

Odată cu adoptarea Codului penal din 2014 a avut loc o nouă modificare 
a art. 132, în sensul în care, dacă funcţionarul care a săvârşit infracţiunea de 
abuz în serviciu a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, 
limitele de pedeapsă prevăzute pentru acea faptă urmează să se majoreze cu 
o treime, conturându-se astfel mai clar ideea că legea specială nu incrimi-
nează o infracţiune distinctă, ci reprezintă o formă agravantă a infracţiunii de 
abuz în serviciu prevăzută de art. 297 C. pen. 2014.  

 
VII. Codul penal din 2014 
În art. 297 C. pen. 20141, legiuitorul a regrupat într-un singur conţinut, 

sub denumirea de abuz în serviciu, toate cele trei infracţiuni pe care codul 
anterior le reglementa. Astfel, alin. (1) reuneşte conţinutul infracţiunii de 
abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi de abuz în serviciu contra 
intereselor publice (fostă obşteşti), în timp ce alin. (2) a preluat conţinutul 
infracţiunii de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi.  

De asemenea, art. 298 C. pen. 2014 incriminează neglijenţa în serviciu, 
fiind vorba despre acelaşi element material cu cel de la art. 297 alin. (1)  
C. pen. 2014, însă cu diferenţa referitoare la forma de vinovăţie. Cu privire 
forma asimilată a abuzului în serviciu [alin. (2)], cum acesta prevede un mobil 
special, funcţionarul nu ar putea în prealabil încălca atribuţiile sale legale din 
culpă. Simplul fapt că persoana face parte din una dintre categoriile enu-
merate nu conduce automat la reţinerea abuzului în serviciu în forma 
asimilată, fiind necesar să se dovedească mobilul funcţionarului.  

                                                            
1 Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 
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S-a eliminat sintagma cu ştiinţă, însă aceasta nu este în măsură să 
genereze discuţii cu privire la forma de vinovăţie, care este intenţia, dat fiind 
faptul că este incriminată distinct şi neglijenţa funcţionarului. 

Din moment ce raţiunea pentru care era incriminat separat abuzul în 
serviciu contra intereselor persoanei şi cel contra intereselor publice era aceea 
de a le pedepsi distinct, odată cu reglementarea lor într-un singur articol s-a 
revenit şi asupra diferenţei de pedeapsă, astfel că în Codul penal din 2014 
limita de pedeapsă este aceeaşi pentru toate cele trei forme [forma tip de la 
alin. (1), respectiv forma asimilată de la alin. (2)]: de la 2 ani la 7 ani. Din 
acest punct de vedere, legea penală mai favorabilă este legea veche, fiind una 
din puţinele infracţiuni care a beneficiat de o creştere a limitelor speciale 
odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal, acest lucru fiind în contra 
tendinţei de a reglementa mai blând pedeapsa în cazul unei singure unităţi de 
infracţiune şi mai aspru pluralitatea.  

La fel ca şi Codul penal anterior, noţiunea de „funcţionar (public)” este 
definită şi de Codul penal actual, fiind în linii mari o reglementare asemă-
nătoare, cu modificările date de trecerea ţării de la comunism la capitalism. 
Legiuitorul a renunţat însă să mai definească un corp al „altor salariaţi”. Cu 
toate acestea, există posibilitatea de răspundere şi în cazul persoanelor care 
exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare 
de orice natură în cadrul oricărei persoane juridice ori în slujba unei 
persoane care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost 
învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori 
supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu 
public. Articolul 308 C. pen. 2014 prevede că şi aceste persoane pot fi 
subiectul activ al infracţiunii de abuz în serviciu, însă limitele de pedeapsă 
vor fi reduse cu o treime.  

 
VIII. Decizia Curţii Constituţionale nr. 405/2016 
O ultimă intervenţie asupra textului de incriminare, până în momentul 

de faţă, a venit din partea Curţii Constituţionale Române. Aceasta a adoptat 
Decizia nr. 405/20161 la data de 15.06.2016, prin care dispoziţiile art. 246 

                                                            
1 Decizia nr. 405/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor  

art. 246 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 132 din Legea 
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (M. Of., Partea 
I, nr. 517 din 08/07/2016). 
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alin. (1) din Codul penal din 1969 şi ale art. 297 alin. (1) din Codul penal 
2014 sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma „îndeplineşte în 
mod defectuos” din cuprinsul acestora se înţelege „îndeplineşte prin 
încălcarea legii”.  

Curtea a stabilit astfel că, pentru a putea fi reţinută infracţiunea de abuz 
în serviciu, este necesar ca funcţionarul să încalce o atribuţie de serviciu 
care să fie prevăzută într-o lege primară, nu şi o lege secundară, conside-
rând, altfel, că nu s-ar atinge exigenţele pe care Constituţia Română le 
pretinde în materie de previzibilitate şi claritate cu privire la o dispoziţie 
penală.  

Un an mai târziu, sesizată cu aceleaşi argumente, Curtea stabilea1 
aceleaşi rigori şi în ceea ce priveşte infracţiunea de neglijenţă în serviciu.  

Până la momentul redactării acestei lucrări, cele două decizii ale Curţii 
Constituţionale Române sunt ultimele momente care au marcat evoluţia 
infracţiunii de abuz în serviciu, aşa cum a fost ea reglementată în ultimii 
aproximativ 150 de ani în legislaţia penală română. 

                                                            
1 Decizia nr. 518/2017 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art. 249 alin. (1) din Codul penal din 1969 şi ale art. 298 din Codul penal (M. Of., 
Partea I, nr. 765 din 26/09/2017). 
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„Ca o ferire şi siguranţă naţională ca ajungând liberi şi suverani să nu 
sfârşim ca slugi şi robi de bună voie”  

Proclamaţia Adunării Naţionale de la Alba-Iulia din 18 noiembrie/1 
decembrie 1918 

 
INTEGRAREA INSTITUŢIILOR JURIDICE ÎN URMA 

UNIRII DIN 1918  
 

Andrei CAZACICOV  
Audient al Institutului Naţional al Justiţiei  

  
Integrarea organică a Basarabiei în componenţa statului unitar român la 

finele primei conflagraţii mondiale, precum şi, în mod particular, aspectul 
juridic al Marii Uniri şi integrarea instituţiilor juridice în cadrul sistemului 
unic de drept, urmează a fi privită în ansamblul tuturor modificărilor cu 
repercusiuni asupra vieţii sociale, politice, economice, culturale etc. 

Actul de Unire din 1918, ce a unit toate provinciile istorice locuite de 
români, a dat dovadă de o conştiinţă naţională inedită, formând un stat naţio-
nal unic, râvnit pretutindeni de locuitorii spaţiului carpato-danubiano-pontic 
şi, care, după 22 de ani de existenţă într-un segment important al istoriei 
naţionale, a rămas să dăinuie în inimile, aspiraţiile şi faptele celui care se 
consideră a fi cu adevărat Român.  

Conform textului actului de Unire: „În numele poporului Basarabiei, 
Sfatul Ţării declară: Republica Democratică Moldovenească (Basarabia) în 
hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi vechile graniţe cu 
Austria, ruptă de Rusia acum o sută şi mai bine de ani, din trupul vechii 
Moldove. În puterea dreptului istoric şi dreptului de neam, pe baza 
principiului ca noroadele singure să-şi hotărască soarta lor de azi înainte şi 
pentru totdeauna se uneşte cu mama ei România”. 

În vederea analizei aspectul juridic al Unirii se instituie o necesitate de 
perspectivă bidimensională: normativă şi organizatorico-administrativă, 
unde cadrul normativ reprezintă temelia juridică, iar organizarea admi-
nistrativă – fundamentul real al noului stat.  

Alungarea bolşevicilor din fosta Basarabie ţaristă de către Armata 
Română, urmată de Proclamarea Unirii acestei provincii cu Patria Mamă 
România (27 martie 1918), de rând cu Marea Adunare Naţională de la Alba 
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Iulia (1 decembrie 1918) şi cruntul război româno-ungar de la 1919, toate 
acţiuni ferme, justificate de către diplomaţia română în occident i-au făcut pe 
delegaţii Franţei, Imperiului Britanic, Italiei şi Japoniei să semneze, la 28 
octombrie 1920, Tratatul de la Paris (numit şi Tratatul Basarabiei de la 
Paris1), unde se recunoştea unirea Basarabiei cu România2. Conform extra-
sului din textul tratatului, „Considerând că din punct de vedere geografic, 
etnografic, istoric şi economic unirea Basarabiei cu România este pe deplin 
justificată; Considerând că populaţiunea Basarabiei a manifestat dorinţa de 
a vedea Basarabia unită cu România”, părţile contractante recunoşteau 
„suveranitatea României asupra teritoriului Basarabiei […]3”. U.R.S.S.-ul 
şi Japonia au fost statele care nu au ratificat niciodată tratatul din 19204. 

Indiscutabil, există mai multe aspecte pozitive al acelei uniri: s-a reunit 
populaţia de pe cele două maluri ale Prutului, care a fost despărţită abuziv în 
18125; unirea cu România a ferit Basarabia de războiul civil rus, de tragediile 
colectivizării, ale „Holodomorului”, ale „terorii roşii” dezlănţuită de 
Ceka-NKVD şi ale deportărilor către Gulag. 

Totuşi, la nivel juridico-instituţional, Marea Unire a condiţionat adevă-
rate dificultăţi în ceea ce priveşte organizarea, conducerea, algoritmurile de 
lucru, conceptele de funcţionare şi alte particularităţi vitale ale organismului 
statal înfiinţat.  

Una din marile probleme în legătură cu dreptul României între 1918 şi 
1938, a fost cea a unificării legislative. Provinciile reunite sub numele de 
România au avut altă organizare şi un alt drept, operă a statelor sub puterea 
cărora s-au aflat până la actul istoric de la 1 decembrie 19186.  

Unirea Basarabiei cu România a căpătat un cadru legal la data de 27 
martie 1918, când în şedinţa Sfatului Ţării de la Chişinău se proclama unirea 
Republicii Democratice Moldoveneşti (fosta Basarabie ţaristă) cu România.  
                                                            

1 Gh. Cojocaru, Franţa şi ratificarea Tratatului Basarabiei de la Paris, din 28 octombrie 
1920, Chişinău: Revista de istorie a Moldovei, nr. 1, 2016, p. 64-85. 

2 Al. Davidoiu, 27 martie: Unirea Basarabiei, „în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, 
Marea Neagră, cu mama sa, România”, Bucureşti, 26.03.2018. 

3 M. Of. nr. 100, 8 august 1922, Biblioteca Metropolitană Bucureşti: Imprimeria Statului, 
2015.  

4 D.C. Mâţă, Recunoaşterea internaţională a Unirii Basarabiei cu România, în Revista 
Română, nr. 1 (35), 2004, p. 14. 

5 A. Lavric, Aspecte istoriografice ale problemei Basarabiei în spaţiul geopolitic 
european, în Revista Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, 2013, nr.4(64), p. 60. 

6 C. Benţe, Legile administrative româneşti din perioada interbelică, în Revista de 
administraţie publică şi politici sociale, nr. 1, p. 13-17. 



Integrarea instituţiilor juridice în urma Unirii din 1918 241 

Întru asigurarea în drepturi şi libertăţi a tuturor conaţionalilor a Ţării 
nou-create toţi locuitorii provinciilor istorice respective au devenit cetăţeni 
români, cu drepturi şi obligaţii egale. Pentru realizarea tranziţiei de la vechile 
structuri administrative de stat la cele naţionale au fost constituite organisme 
proprii de conducere: Consiliul Dirigent în Transilvania, Secretariate de 
Serviciu în Bucovina, Directorate în Basarabia1. 

O altă decizie importantă a fost unificarea calendarelor, dat fiind că în 
vechiul regat şi Basarabia funcţiona stilul vechi, iar în Transilvania şi 
Bucovina stilul nou, din care motiv a fost adoptat stilul nou, data de 1 aprilie 
devenind 14 aprilie în 1919. 

În august-septembrie 1920 s-a realizat schimbul tuturor bancnotelor şi 
monedelor străine în leul emis de Banca Naţională a României. Tot în peri-
oada interbelică s-au pus bazele învăţământului superior, au fost construite 
peste 100 de noi biserici, bibliotecile au cunoscut o creştere numerică 
considerabilă, iar pe fondul acestora şi fondul de carte.  

Basarabia dispunea de un număr mic de intelectuali, întrucât limba 
română fusese interzisă în biserică, în şcoală şi în administraţia publică, iar 
relaţiile cu România obstrucţionate de regimul ţarist. Din acest motiv, a fost 
nevoie ca posturile care nu au putut fi acoperite de localnici să fie atribuite 
unor funcţionari aduşi din vechiul regat. E adevărat că trimiterea în Basarabia 
– la acel moment cea mai înapoiată provincie românească – era interpretată 
de unii regăţeni ca o pedeapsă, muncind aici fără tragere de inimă şi comiţând 
chiar abuzuri2.  

Imediat după Unirea Basarabiei cu România, Biserica dintre Prut şi 
Nistru a întrerupt legăturile cu Patriarhia Rusă. Deşi starea grea din economie 
şi administraţie şi-a lăsat amprenta şi asupra Bisericii, totuşi, populaţia din 
Basarabia şi-a dobândit dreptul de a asculta serviciul divin în limba română. 
Astfel, în loc de o singură eparhie au fost create trei: Chişinău, Cetatea Albă 
– Ismail şi Hotin – Bălţi3. 

                                                            
1 Gh. Duca, Marea Unire din 1918 şi consecinţele ei pentru dezvoltarea ştiinţei şi culturii 

în Basarabia, Comunicare susţinută la sesiunea solemnă „Marea Unire din 1918”.  
2 Ibidem. 
3 V. Secrieru, Aspecte privind integrarea Bisericii din Basarabia în Biserica Română după 

Unirea din 1918, Anuarul Catedrei Discipline Socio-umanistice, 2007/2008. Bălţi, 2009,  
p. 37-42.  
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După 1918, nu numai în România, ci şi în multe state ale lumii, s-a simţit 
nevoia unui nou sistem de drepturi şi libertăţi democratice, pe fondul 
schimbării raporturilor de forţe între clasele şi categoriile sociale. 

Unificarea legislativă a fost realizată prin aplicarea concomitentă a două 
proceduri: extinderea legilor în vigoare în România pe teritoriul provinciilor 
unite şi elaborarea unor noi acte normative care înlocuiau reglementările 
similare aflate în uz în provincii1. 

În „Monitorul Oficial” din 29 martie 1923 (nr. 282) a fost publicat actul 
constituţional care, după unii cercetători, a fost o nouă Constituţie a 
României, în timp ce după alţii a fost ultima şi cea mai importantă modificare 
a Constituţiei României din 18662. Constituţia din 1923 a menţinut cele trei 
categorii de organe care exercitau puterile în stat (legislativă, executivă şi 
judecătorească), declarându-le independente una de cealaltă. 

La 4 aprilie 1920, prin Decretul-lege nr. 1462, s-a pus capăt tuturor 
formelor regionale de conducere, toate atribuţiile acestora trecând organelor 
centrale ale statului român. În Transilvania, Basarabia şi Bucovina, atribuţiile 
administrative erau exercitate de către organe proprii de conducere, fixate 
prin Decretele-lege din 26 decembrie 1926 pentru Transilvania şi din 1 
ianuarie 1919 pentru Basarabia şi Bucovina. Afacerile străine, armata, căile 
ferate, poşta, telegraful, circulaţia financiară, vamală, împrumuturile publice, 
siguranţa statului, intrau în competenţa guvernului central, în care provinciile 
unite erau reprezentate printr-un număr de miniştri3. 

Cele mai importante reforme au fost reforma electorală şi reforma agrară 
(a fost cea mai mare reformă agrară din istoria României şi una dintre cele 
mai importante din Europa; reforma prevedea măsuri precum exproprierea 
suprafeţelor cultivabile mai mari de 100 ha etc.). Prin intermediul unor legi 
speciale urmau a fi stabilite condiţiile în care femeile urmau să-şi exercite 
drepturile politice. Pentru dezvoltarea domeniului economic şi de afaceri au 
fost promulgate o serie de legi: legea energiei, legea minelor, legea privind 
comercializarea şi controlul întreprinderilor economice ale statului (1924), 
legea privind stabilizarea (1929). 
                                                            

1 Gr. Pârţac, I. Pascalu, V. Bujor, Istoria dreptului românesc. Note de curs, Chişinău, 
USEM, 2013, p. 65. 

2 Statul şi dreptul României între 1918 şi 1938 (http://www.stiucum.com/drept/ 
istoria-dreptului/Statul-si-dreptul-romaniei-int71836.php accesat la 19.05.2018). 

3 C. Benţe, Legile administrative româneşti din perioada interbelică, în Revista de 
administraţie publică şi politici sociale, nr. 1, p. 13-17. 
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Conform Legii pentru unificarea administrativă din 14.06.1925, unitatea 
administrativă de bază era comuna, clasificată în două categorii: comuna 
rurală şi comuna urbană. În comunele urbane sau rurale funcţionau consilii 
comunale, care puteau avea iniţiative şi formula decizii în probleme de interes 
local, precum învăţământul, întreţinerea drumurilor, probleme edilitare sau 
culturale. Ele erau abilitate de lege să aleagă primarul. Mai multe comune 
formau o plasă, ca organ intermediar între comună şi judeţ. Aceasta era 
condusă de către un pretor. Judeţul avea personalitate juridică, era condus de 
un prefect, numit prin Decret regal la propunerea Ministerului de Interne. El 
era reprezentant oficial al guvernului şi şef al administraţiei judeţene până la 
nivel de comună1.  

Consiliul (Sfatul) Suprem al Basarabiei, ca organ suprem legislativ, 
administrativ şi judecătoresc instituit în Basarabia la 28 august 18162 a dispărut 
în Lethe3, fiind înlocuit pe o perioadă scurtă de timp (noiembrie 1917-noiembrie 
1918) de Sfatul Ţării (organul legislativ al Basarabiei ales de popor), împreună 
cu Consiliul Directorilor (Guvernul). La 27 noiembrie 1918 Sfatul Ţării a supus 
la vot următoarea moţiune: „În urma Unirii cu România – mamă a Bucovinei, 
Ardealului, Banatului şi a ţinuturilor ungureşti locuite de români în hotarele 
Dunării şi Tisei, Sfatul Ţării declară că Basarabia renunţă la condiţiunile4 de 
unire stipulate în actul de la 27 martie, fiind încredinţată că în România tuturor 
românilor le este asigurat pe viitor regimul curat democratic”5, după care acest 
organ se dizolvă, iar Consiliul Directorilor aleşi demisionează, încredinţând 
atribuţiile exercitate noilor structuri statale.  

Puterea legislativă se exercita în continuare în mod colectiv de către 
Rege şi Reprezentanţa Naţională bicamerală. Puterea executivă aparţinea 
Regelui, care o transmitea pe cale ereditară.  

În ceea ce priveşte puterea judecătorească, articolele din Constituţie 
consacrate puterii judecătoreşti statuau principiul inamovibilităţii tuturor 

                                                            
1 Idem, p. 66.  
2 M. Paul, M. Zamfira, Acte în limba română tipărite în Basarabia, 1812-1830, Bucureşti, 

1993, p. 29. 
3 Conform mitologiei greceşti, Lethe este unul din cele 5 râuri ale zeului Infernului Hades, 

fluviu ale cărui ape făceau să se uite trecutul. 
4 Deşi iniţial această Unire a fost condiţionată: să fie păstrat Sfatul Ţării şi autonomia 

Basarabiei, realizarea reformei agrare, asigurarea drepturilor democratice, respectarea dreptu-
rilor minorităţilor ş.a. 

5 J. Rotaru, Editorialele Istoriei. 27 Martie 1918, Unirea Basarabiei cu Ţara, prima verigă 
în înfăptuirea României Mari (http://valeriusaharneanu.com/editorialele-istoriei-27-martie-1918-
unirea-basarabiei-cu-tara-prima-veriga-in-infaptuirea-romaniei-mari-2/ accesat la 20.05.2018). 
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magistraţilor. Erau interzise expressis verbis crearea unor noi jurisdicţii altfel 
decât prin lege, precum şi crearea unor comisii sau tribunale excepţionale. 
Principiul supremaţiei legii şi statului de drept a fost pus în practică prin 
atribuirea contenciosului administrativ puterii judecătoreşti şi prin instituirea 
controlului judecătoresc asupra constituţionalităţii legilor. Conform noii 
Constituţii, instanţa de contencios putea anula orice act ilegal al unei 
autorităţi administrative care vătăma pe un cetăţean sau putea obliga organul 
administrativ/funcţionarul vinovat de săvârşirea actului ilegal la plata de 
daune până la data restabilirii dreptului celui vătămat. S-a eliminat posibi-
litatea pronunţării instanţelor inferioare asupra caracterului neconstituţional 
al legilor, stabilind ca singura instituţie care are competenţa materială a 
judecării acestor cazuri este Curtea de Casaţie şi Justiţie, în secţiuni reunite1. 

Tot în vederea asigurării supremaţiei Constituţiei şi a legalităţii a fost 
organizat Consiliul Legislativ, un organism alcătuit din jurişti de înaltă califi-
care care avea ca sarcină controlul preventiv al constituţionalităţii legilor. 
Funcţionarea instituţiei se baza pe obligativitatea ca toate proiectele de lege, 
precum şi regulamentele de aplicare a legilor să fie supuse avizului prealabil 
al Consiliului Legislativ, aviz care avea caracter consultativ, preventiv, şi nu 
deliberativ2. 

Instanţele de judecată în perioada interbelică au rămas cele din perioada 
anterioară: judecătoriile, tribunalele, curţile de apel, curţile cu juraţi şi Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie.  

Prin Legea pentru unificarea organizării judecătoreşti din 25 iunie 1924 
ele au fost extinse acum la nivelul întregii ţări. Judecătoriile au rămas instanţe 
excepţionale, întrucât aveau competenţă civilă, comercială şi penală anume 
stabilită prin lege. Tot prin lege au fost stabilite circumscripţiile lor teritoriale, 
cele care au înlocuit ocoalele epocii anterioare. Personalul judecătoriei era 
alcătuit dintr-un judecător şi unul sau mai mulţi ajutori de judecători, în 
funcţie de nevoile serviciului. Tribunalele funcţionau în fiecare capitală de 
judeţ, în circumscripţia fiecăruia intrând mai multe circumscripţii ale 
judecătoriilor urbane sau rurale. Tribunalele erau alcătuite din una sau mai 
multe secţii. Fiecare secţie avea un preşedinte, cel puţin doi judecători de 
şedinţă, doi supleanţi, unul sau mai mulţi grefieri, ajutori de grefier şi 

                                                            
1 Statul şi dreptul în România interbelică (http://www.rasfoiesc.com/legal/drept/Statul-

si-dreptul-in-Romania-i39.php accesat la 20.05.2018). 
2 Ibidem. 
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impiegaţi (funcţionar de stat de grad inferior). În plus, fiecare tribunal trebuia 
să aibă suficienţi judecători pentru îndeplinirea delegaţiilor de judecător de 
instrucţie, judecător sindic (judecător cu atribuţii speciale în cadrul proce-
durilor de faliment şi insolvenţă) şi judecător tutelar. Ca urmare a extinderii 
teritoriului ţării s-au înfiinţat 12 Curţi de Apel, fiecare dintre ele având în 
circumscripţia sa mai multe circumscripţii ale tribunalelor. Curţile de apel se 
compuneau din una sau mai multe secţii, fiecare dintre ele având un 
preşedinte şi cinci consilieri. În vederea executării inspecţiilor judecătoreşti, 
a delegaţiei de procuror general şi a prezidării curţilor cu juri, fiecare curte de 
apel trebuia să mai aibă cel puţin trei consilieri în plus. Curţile cu juraţi 
funcţionau în fiecare judeţ. Acestea aveau competenţa să judece „în toate 
materiile criminale”, precum şi în delictele politice sau de presă, cu excepţia 
cazurilor prevăzute de Constituţie1.  

Pentru instanţele de fond, în locul principiului specializării magistraţilor, 
a fost preferat principiul repartizării anuale a magistraţilor. Aceasta presu-
punea mutarea în fiecare an a judecătorilor şi a consilierilor de la o secţie la 
alta, astfel încât aceştia să nu judece doi ani la rând în cadrul aceleiaşi secţii. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a continuat să funcţioneze potrivit 
reglementărilor anterioare. Vechilor competenţe li s-au adăugat două noi, 
prevăzute de textul Constituţiei:  

a) dreptul de recurs în casare, prevăzut de Constituţie ca o garanţie în 
plus pentru justiţiabili; 

b) dreptul exclusiv de a judeca constituţionalitatea legilor şi de a declara 
inaplicabile legile care erau contrare Constituţiei. 

Constituţiile române din 1866, din 1923 şi din 1938 nu fac nicio referire 
la procuror, nici în capitolul privind drepturile şi libertăţile, nici în cel care 
reglementează puterea judecătorească. Din economia acestor dispoziţii 
rezultă că activitatea de instrucţie penală şi de acuzare tipice pentru atribuţiile 
procurorului pot fi exercitate într-un cadru procesual şi de drept substanţial 
foarte riguros reglementate, cu respectarea principiilor consacrate de legea 
fundamentală: legalitatea incriminării, legalitatea pedepsei, legalitatea 
procesului penal, prezumţia de nevinovăţie, garantarea dreptului la apărare, 
garantarea libertăţii persoanei. Constituţia din 19482 este prima lege funda-

                                                            
1 Ibidem. 
2 Constituţia Republicii Populare Române, adoptată în 1948, publicată în M. Of., Partea 

I, nr. 87bis din 13 aprilie 1948. 
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mentală română care reglementează la nivel constituţional instituţia parche-
tului, compus cu procurori aflaţi sub autoritatea procurorului general al 
Republicii; Procurorul şi instituţia Procuraturii sunt reglementate abia în 
Constituţia din 19521. 

În perioada interbelică, sistemul penitenciar a fost îmbunătăţit prin 
Legea penitenciarelor şi institutelor de prevenţiune din 1929, aplicată de la 1 
ianuarie 1930, care a instituit un regim progresiv prin punerea în practică a 
fazelor coloniei şi liberării condiţionate, completată de legiuirile penale din 
1937 privind instituţii de siguranţă. Penitenciarele reprezentau instituţii de 
stat destinate executării pedepselor privative de libertate şi funcţionau sub 
conducerea unei Comisii de supraveghere, având drept preşedinte un ma-
gistrat. Astfel, în fapt, se realiza o urmărire a evoluţiei celui condamnat de 
către însuşi cel care l-a condamnat, acesta din urmă putând interveni pentru 
modificări ale regimului de detenţie. Locurile de detenţie erau împărţite, după 
gravitatea şi durata pedepselor, în penitenciare de drept comun: de muncă 
silnică, de temniţă grea şi de închisoare corecţională şi poliţienească, şi peni-
tenciare politice: detenţiune grea, riguroasă şi simplă2. 

La începutul perioadei interbelice, avocaţii din întreaga ţară au declanşat 
greva generală (martie 1926) ca urmare a nemulţumirilor faţă de politica dusă 
de Ministerul Justiţiei privind onorariile avocaţiale, legea privind accelerarea 
judecăţilor, înfiinţarea corpului portăreilor3. Legea din 21 februarie 1923 
pentru organizarea şi unificarea corpului de avocaţi utilizează, ca sinonime, 
expresiile „corpul advocaţilor” (în sens restrâns, la nivelul fiecărui judeţ) şi 
„barou”. Conform Legii din 28 decembrie 1931 pentru organizarea corpului 
de avocaţi, terminologia utilizată este aceea de „corpul avocaţilor” sau 
„barou”. Avocaţii sunt înscrişi în corpul avocaţilor şi numai avocaţii pot 
desfăşura activităţi avocaţiale4. 

                                                            
1 Al. Şerban, S.G. Barbu, Locul şi rolul procurorului în sistemul autorităţilor statului şi în 

protecţia libertăţii persoanei, în Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 2, 2009, p. 89-100.  
2 Şt. Gheorghieş, Sistemul penitenciar în România anilor 1918-1944 (https://blog.wolters 

kluwer.ro/sistemul-penitenciar-in-romania-anilor-1918-1944/ accesat la 19.05.2018). 
3 150 de ani de avocatură. Perioada comunistă, cea mai nefastă pentru această profesie 

liberal (http://adevarul.ro/locale/focsani/150-ani-avocatura-perioada-comunista-cea-mai-nefasta-
profesie-liberala-1_54003d8f0d133766a8ae4353/index.html accesat la 20.05.2018). 

4 Gheorghe Florea despre istoria şi prezentul avocaturii (https://www.juridice.ro/166131/ 
gheorghe-florea-despre-istoria-si-prezentul-avocaturii.html accesat la 21.05.2018). 
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Între anii 1930-1948 asistăm la mişcările corpului de avocaţi pentru 
stabilirea unui principiu proporţional între avocaţii români şi avocaţii de alte 
naţionalităţi care reprezentau un procent important din membrii Baroului1 
(70% din numărul avocaţilor), în condiţiile în care naţionalităţile reprezentau 
un procent de 30% din numărul populaţiei.  

În concluzie, Unirea Basarabiei cu România şi-a lăsat o profundă 
amprentă în toate sferele vieţii sociale, iar abnegaţia cu care a acţionat Sfatul 
Ţării la renunţarea de condiţiunile de unire a călăuzit spiritul românesc pe 
întreaga perioadă interbelică, atingând rezultate remarcabile într-o perioadă 
scurtă de coeziune a „Principatelor Dunărene”. Instituţiile juridice au cunos-
cut o uniformizare lingvistică şi organizaţională, ceea ce a constituit un 
imbold de dezvoltare durabilă, cu perspective de democratizare premergă-
toare pasului istoriei contemporane, dar care şi-a meritat pe deplin existenţa, 
constituind pilonul de bază al conştiinţei naţionale al îndurătorului neam 
românesc. 

Finalitatea Unirii din 1918 pretutindeni îşi va păstra în inima conaţio-
nalilor coloritul său tragic, iar faptul că la 28 iunie 1940 U.R.S.S. a ocupat 
prin forţă armată Basarabia şi Bucovina de Nord, contrar voinţei populaţiei 
acestor ţinuturi, justifică proclamarea de către Parlamentul Republicii 
Moldova din argumentele istorice, juridice şi politice ca în ziua de 28 iunie 
să fie suspendate toate manifestările cu caracter festiv2. Pe de altă parte, ziua 
de 27 martie – Ziua Unirii Basarabiei cu România, este proclamată de către 
Parlamentul României drept zi de sărbătoare naţională3.  

Trăiască unirea Basarabiei cu România de-a pururi şi totdeauna4! 

                                                            
1 Baroul a fost înfiinţat la 30 septembrie 1831, iniţial având în componenţă doar 22 de 

avocaţi. 
2 Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 149 din 23.06.1990 cu privire la avizul 

Comisiei Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova pentru aprecierea politico-juridică a Tratatului 
sovieto-german de neagresiune şi a Protocolului adiţional secret din 23 august 1939, precum şi 
a consecinţelor lor pentru Basarabia şi Bucovina de Nord, în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, nr. 006 din 30 august 1990. 

3 Legea nr. 36/2017 pentru declararea zilei de 27 martie - Ziua Unirii Basarabiei cu 
România ca zi de sărbătoare naţională, M. Of. nr. 36 din 27 martie 2017.  

4 Actul Unirii cu Basarabia, votat de Sfatul Ţării la 27 martie St. V. 1918. 
(http://www.cimec.ro/Istorie/Unire/moldo.htm accesat la 01.06.2018). 
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