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ARGUMENT
În volumul de faìê, se regêsesc câteva dintre studiile pe care le-am publicat în ultimii ani,
prin care am evidenìiat o serie de carenìe æi neîmpliniri inacceptabile ale actualului Cod civil,
cu intenìia declaratê de a motiva nevoia de reformare a acestuia. Am selectat cele mai semnificative lucrêri, cantonate îndeosebi în perimetrul cel mai tehnic al dreptului civil æi al întregului drept pozitiv, obligaìiile civile, domeniu asupra cêruia m-am aplecat peste 50 de ani, mai
întâi ca student, apoi ca avocat æi profesor de drept civil.
În mare parte, ele privesc evaluarea Codului civil din perspectiva terminologiei juridice æi
a soluìiilor avansate, îndeosebi în cadrul rêspunderii delictuale, instituìie pe care o vêd orientatê, în principal, cêtre interesele victimei cêreia dreptul trebuie sê-i asigure remedierea situaìiei sale injuste æi mai puìin obsedatê de sancìionarea faptei culpabile æi ilicite a autorului. Fiind
confesiuni de credinìê, tot ce mi-am propus este de a incita la reflecìii, fêcând de fiecare datê
propuneri de lege ferenda æi trimiteri la dreptul comparat, vizând atât reglementêrile care au
inspirat pe codificatori, cât mai ales pe cele care ar fi trebuit sê-i influenìeze.
O particularitate a actualului Cod civil este aceea cê reglementêrile sale au fost elaborate
într-o mare grabê, prin asumarea de rêspundere a Guvernului, sub presiunea obligaìiei asumate de România de a îndeplini condiìiile de aderare la Uniunea Europeanê. Este motivul
pentru care ele nu au fost supuse unei dezbateri autentice, fapt care a determinat o serie de
modificêri succesive, dar care, prin forìa împrejurêrilor, au fost doar secvenìiale, afectându-se
astfel atât plenitudinea logicê a reglementêrilor avansate, cât æi omogenitatea terminologicê a
noilor prevederi normative.
Apêrut într-o perioadê de efervescenìê a propunerilor de codificare a dreptului european
al contractelor, în care cele douê mari sisteme de drept (romano-germanic æi common law) îæi
disputê întâietatea pe piaìa codificêrii europene, Codul civil importê din plin atât reglementêri
juridice ale altor coduri, în special cele avansate de Codul civil al Provinciei Quebec, Codul
civil italian, Codul civil elveìian æ.a., cât æi o serie de soluìii adoptate de Principiile Unidroit,
Principiile Dreptului European al Contractelor æ.a.
Ce a rezultat ne spune unul dintre autorii Codului civil: „Un cod eclectic, care s-a inspirat
din mai multe reglementêri, încercând sê ia din fiecare reglementare ceea ce li s-a pêrut membrilor comisiei de redactare ca fiind cele mai bune norme”, preluându-se „o serie de texte din
marile proiecte de unificare a dreptului european – sigur, în traducere æi cu încercarea de a le
adapta cât mai bine în limba românê”, fiind „singurul Cod civil din spaìiul juridic european
care a integrat asemenea texte”.
Referindu-se la calitatea reglementêrilor Codului civil, acelaæi distins autor se consoleazê
cu ideea cê „un text legal imperfect poate fi totuæi aplicat dacê se gêseæte o modalitate raìionalê,
rezonabilê de interpretare a lui”.
Cum de la intrarea în vigoare a actualului Cod civil a trecut o perioadê suficientê pentru
ca reglementêrile sale sê intre în conætiinìa publicê, timp în care au fost fêcute æi o serie de
evaluêri importante ale doctrinei æi jurisprudenìei privind soluìiile sale normative, armistiìiul
propus de îndemnul generos al unora dintre doctrinari („avem un Cod civil, sê fim buni cu
el!”) nu-æi mai gêseæte astêzi justificare.
În ce mê priveæte, cred cê mai importantê decât preocuparea de a menaja sensibilitatea
autorilor este sarcina doctrinei de a surprinde, sine ira et studio, neîmplinirile æi inadvertenìele
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reglementêrilor avansate. Am ales sê le evaluez plecând de la analiza pe text a prevederilor
normative, cu trimiteri la dreptul comparat, avansând de fiecare datê propuneri de lege ferenda.
Ca unul care a urmêrit îndeaproape întreaga epopee a elaborêrii Codului civil, începând
cu lucrêrile pregêtitoare ale Proiectului acestuia, publicat de Senat la data de 13.09.2004,
cêruia i-am comentat multe dintre neîmpliniri, fêcând de fiecare datê amendamente care,
parìial, au æi fost preluate de actualele texte normative, mêrturisesc cê nu voi putea aplauda
niciodatê „performanìa” autorilor actualului Cod civil de a prelua tale quale enunìuri normative
printr-o traducere aproximativê, la fel cum nu voi putea înìelege de ce nu au fost implicate în
elaborarea noilor reglementêri æi alte personalitêìi marcante ale dreptului românesc, teoreticieni æi practicieni ai dreptului, mai ales în chestiuni discutabile, cum era æi continuê sê fie
teoria monistê de reglementare a raporturilor civile æi comerciale, subiect care face astêzi obiectul unor dispute doctrinare tot mai aprinse, care a fost tranæat fêrê consultarea specialiætilor
în domeniu.
În dezacord cu afirmaìia iniìiatorului Legii de punere în aplicare a Codului civil, potrivit
cêruia ne-am afla în faìa unui „Cod al libertêìii, pentru cê el împlineæte în sfera dreptului ideea
superioarê de libertate”, îmi permit sê constat cê realitatea este alta. De la autonomia de voinìê,
când judecêtorul era privit drept „servitor al contractului”, când voinìa pêrìilor avea caracter
de lege, pânê astêzi, când judecêtorul este îndrituit sê corijeze voinìa pêrìilor æi sê restabileascê
echilibrul între prestaìii, se consumê o întreagê evoluìie de profundê erodare a libertêìii contractuale a pêrìilor, cu implicaìii insuficient reglementate.
Mulìimea de soluìii preluate aidoma dintr-o serie de coduri, dintre care cel mai important
este Codul civil al Provinciei Quebec, terminologia juridicê de împrumut, sistematizarea
precarê a reglementêrilor æi lipsa lor de armonizare constituie doar câteva motive pentru care
voi continua sê militez pentru reformarea Codului nostru civil, pentru a putea beneficia de
reglementêri clare æi predictibile, redactate într-o limbê românê autenticê, fêrê importuri
lingvistice discutabile, traduse într-un mod care evocê din plin sintagma traduttore-traditore.
Dupê ce, într-o perioadê-record de doar 40 de zile, autorii Codului civil de la 1864 au
preluat aidoma 1914 articole din cele 2281 câte avea Codul civil Napoleon la acea datê, dupê
ce actualul Cod civil a fost elaborat de echipe succesive de autori, fiecare impunându-æi propriile concepìii, în cadrul unui mixtum compositum internaìional, fêrê a se urmêri o viziune unitarê, avem astêzi dreptul de a aspira, în fine, la un Cod civil care sê ne reprezinte æi care sê se
constituie într-o veritabilê „Constituìie civilê” a României, racordatê la propriile tradiìii, în
acord cu valorile æi principiile europene comune.
Prof. univ. emerit Sache Neculaescu
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SPRE UN DREPT EUROPEAN AL CONTRACTELOR
Articol publicat în revista Universul Juridic nr. 3/2017
1. Ius commune în spaìiul juridic european
Discuìia privind codificarea europeanê a principiilor dreptului contractual readuce în
actualitate importanìa dreptului roman pentru legislaìiile statelor membre ale Uniunii
Europene.
A existat în Europa anilor 1100-1800 un drept comun?
Este întrebarea pe care æi-a propus-o dezbaterea iniìiatê de Revista Internaìionalê de
Drept Comparat la începutul acestui mileniu1, la care au participat atât partizanii unui Cod
european al contractelor, cât æi adversarii unei asemenea perspective2.
Discuìia nu este nouê. Cum era firesc, redescoperirea dreptului roman în Evul Mediu s-a
fêcut în Italia, proces evidenìiat de doctrina interbelicê italianê3, potrivit cêreia etapele impunerii acestuia în ordinea naìionalê a statelor au fost: a) sec. XII-XIII, când dreptul roman era
privit ca drept absolut, superior oricêror altor surse de drept; b) sec. XIV-XV, perioada dreptului roman subsidiar, când acoperea doar lacunele surselor primare ale lui ius proprium; c)
perioada ulterioarê sec. XV, în care autoritatea dreptului roman a fost ætirbitê de puterea
monarhilor.
Dreptul roman s-a impus de-a lungul istoriei prin caracterul raìional al conceptelor æi
instituìiilor, prin conciziunea æi plenitudinea logicê a exprimêrii, conferind o autoritate de necontestat principiilor fixate în formule a cêror tradiìie juridicê a influenìat evoluìia dreptului pozitiv.
În epoca modernê, dreptul roman supravieìuieæte ca sursê doctrinarê æi jurisprudenìialê,
fiind invocat de ceea ce numim communis opinio doctorum. O evoluìie care se întinde de la un
concept dogmatic la un drept supletiv æi apoi la argumente teoretice, doctrinare.
Începând cu secolul al XVI-lea, importanìa dreptului roman se dilueazê ca urmare a
procesului de etatizare a dreptului. El continuê totuæi sê influenìeze atât opera de elaborare a
legilor, cât æi pe cea de aplicare a dreptului prin forìa juridicê a unor adagii mereu actuale.
Asocierea dintre conceptul ius commune æi vocaìia europeanê a principiilor dreptului contractual are partizani dintre cei mai influenìi în Germania, unde, începând cu anul 1973, revista
Institutului Max-Planck pentru Istoria Dreptului European se numeæte „ius commune”. O
lucrare de referinìê în aceastê materie este intitulatê Handbuchder Quellenund Literatur æi este
publicatê de Institutul Max-Planck în anul 1973, sub direcìia lui Helmut Coing, autor care
sintetizeazê istoria dreptului european în douê volume intitulate Europäisches Privatrecht, publicate în anii 1985 æi 1989. În opinia sa, ius commune, epoca de glorie a dreptului romano-canonic,
se plaseazê între sfâræitul Evului Mediu æi Revoluìia Francezê, fêcând sê aparê o literaturê
juridicê în limba latinê, esenìialê pentru învêìêmântul universitar european æi care, pe lângê


1

J.L. Halpérin, L’approche historique et la problematique du jus commune, în RIDC nr. 4/2000,
pp. 718-731.
2
A. Marais, Plan d’action sur le droit européen des contrats, în Revue des contrats 2004, p. 460, Cadre
commun de référence et Code civil européen, în Revue des contrats, 2006, p. 1276.
3
P. del Giudice, Storia del diritto italiano, Milano, 1923. Cercetarea a fost aprofundatê de F. Calasso,
Introduzione al diritto commune, 1951, lucrare reeditatê în 1962 æi 1970.
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caracterul sêu teoretic æi savant, s-a dovedit a fi, în egalê mêsurê, pragmaticê, influenìând actul
de justiìie. Din aceastê perspectivê privind evoluìia dreptului european, autorul considerê cê
toate codificêrile europene n-au fêcut decât sê afecteze unitatea juridicê a Europei, fêcând sê
existe douê ordini juridice în interiorul fiecêrui stat european, dintre care doar ius commune
transcende frontierele.
O veritabilê exaltare a lui ius commune o regêsim în lucrêrile romanistului Reinhard
Zimmermann, dintre care cea mai semnificativê în acest sens este The Law of Obligations. Roman
Foundations of the Civilian Tradition, apêrutê în anul 1996, în care autorul demonstreazê
supravieìuirea dreptului roman în materia obligaìiilor civile, ca o veritabilê gramaticê a
dreptului nu doar în ìêrile de familie romano-germanicê, dar æi în cele de common law.
La rândul sêu, un alt autor Reiner Schultze4, susìine continuitatea dintre ius commune æi
dreptul natural al timpurilor moderne.
Aceastê viziune despre ius commune în cadrul dreptului european a cunoscut æi adversari
care au susìinut cê termenul este destul de vag. Fêrê a-i contesta existenìa, criticile au vizat
doar valoarea acestuia ca referinìê fundamentalê a istoriei dreptului european, în condiìiile în
care dreptul roman n-a împiedicat cu nimic eficienìa juridicê a surselor de drept propriu-zise.
Sub un alt aspect, s-a spus cê aceastê viziune despre dreptul roman reprezintê în fapt un
soi de romano-germano-centrism, în sensul cê generalizeazê în mod nepermis experienìa
juridicê a Italiei æi a Germaniei.
Autorul dezbaterii privind acest subiect concluzioneazê cê este nevoie sê distingem între
drept, ca ordine normativê, æi ætiinìa dreptului. Dreptul roman, aæa cum a fost el receptat în
dreptul european, se înfêìiæeazê ca un fond comun de reguli de inspiraìie romanê, o interpretare doctrinarê a dreptului cu caracter creator. Chiar æi în Evul Mediu, dreptul roman a
avut rolul unui drept supletiv, parte a ordinilor de drept, æi nu o ordine care sê transcendê
frontierele. „Într-o perspectivê europeanê, ca de altfel într-o perspectivê mondialistê, studiul
lui ius commune poate fi conceput ca o introducere într-o dublê metodê de studiu al dreptului:
istoricê æi comparatistê5”.
Mutatis mutandis, ne-am putea întreba dacê istoria se va repeta, evident pe un alt plan,
æi vom putea aspira din nou la un alt sistem de referinìê, la un altfel de ius commune al secolului XXI în materia contractelor. De aceastê datê, un asemenea drept nu se va putea impune
prin argumentul forìei armate imperiale, ci doar prin forìa argumentului. Ceea ce rêmâne de
dorit este ca, aæa cum dreptul roman a asigurat unitatea intelectualê a Europei6, tot astfel principiile europene ale contractelor sê contribuie la o Europê unitê în toate componentele sale,
inclusiv în cea juridicê.
La nivelul Uniunii Europene, acest deziderat a fost exprimat prin Comunicatul Comisiei
Europene la Consiliul Europei æi Parlamentul European din 11.07.2001 prin care a fost
evidenìiatê nevoia unei legislaìii europene mai complete în materia dreptului contractelor.
Perspectiva codificêrii dreptului contractelor este un subiect care deja a fêcut epocê æi va
mai face. A fost declanæatê o vie æi pasionantê disputê despre oportunitatea æi mai ales despre
legitimitatea codificêrii principiilor dreptului contractelor europene, ba chiar æi de un posibil
Cod civil european, supranumit de autorii francezi, cu vêdit sarcasm æi cu o tristeìe explicabilê,


4

R. Schultze, Un nouveau domaine de recherche en Allemagne: l’histoire du droit européen, în Revue historique
de droit français et étranger, 1992, p. 29.
5
J.L. Halpérin, op. cit., p. 731.
6
Afirmaìia aparìine unui cunoscut romanist german, Reinhard Zimmermann.
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„Eurocodul civil”7 dacê avem în vedere cê o asemenea lucrare ar urma sê trimitê Codul
Napoleon la vitrina cu antichitêìi, oricât de vizibil ar fi acel loc.
Deplângând soarta Codului lor civil, autorii de culturê francezê se întreabê, în acelaæi stil
inconfundabil, dacê despre pêrinìii fondatori ai acestor proiecte, Ole Lando, Michael Bonel,
Giuseppe Gandolfi, urmaæii noætri îæi vor aminti cu aceeaæi veneraìie pe care o nutrim faìê de
Domat, Pothier sau Portalis8.
Fêrê a æti dacê aceste personalitêìi îæi doresc o astfel de posteritate æi mai ales fêrê a putea
anticipa un posibil rêspuns, vom constata doar cê proiectele lor nu sunt privite cu acelaæi entuziasm de toìi doctrinarii europeni, mai ales de cei francezi. „Viitorul codificêrii dreptului civil în
Europa: armonizarea vechilor coduri sau crearea unui nou cod?” este întrebarea esenìialê care
animê cele mai ascuìite spirite ale privativiætilor europeni, dintre care cei mai împêtimiìi se
dovedesc a fi doctrinarii francezi.
Dacê a existat o primê perioadê în care autorii priveau cu interes aceastê perspectivê9, au
urmat reacìii tot mai rezervate10, tot mai interogative11. „Faut-il un Code civil européene?”12,
se întreabê circumspect Benedicte Fauvarque Cosson, sugerând deja rêspunsul. Din acest
registru amplu de poziìii n-au lipsit exprimêrile ostile din partea unor susìinêtori fervenìi ai
Codului Napoleon13.
Prin urmare, întrebarea care frêmântê astêzi, în special doctrina francezê, este dacê un
viitor cod european al contractelor poate fi o alternativê la codurile naìionale.
2. Argumente pentru coexistenìa unor reglementêri diferite
În favoarea coexistenìei celor douê reglementêri, au fost invocate mai multe argumente
dintre care mai semnificative sunt urmêtoarele14:
– lipsa unui fundament juridic este argumentul cel mai serios împotriva codificêrii dreptului privat european. Doctrinarii francezi, cei mai împêtimiìi adversari ai codificêrii dreptului
privat european, constatê cê Parlamentul European nu este autorizat sê legifereze în domeniul
dreptului privat, astfel cê un asemenea demers este lipsit de bazê juridicê15. Dacê art. 10 al
Tratatului de instituire a Comunitêìii Europene impune statelor membre o obligaìie de loialitate faìê de instituìiile europene, æi reciproca trebuie sê fie valabilê. Or, despre ce fel de loialitate vorbim dacê Parlamentul European incitê instituìiile europene comunitare la imixtiune în


7

J. Huet, Nous faut-il un „euro” droit civil? D., 2002, p. 463.
Th. Kadner Graziano, Le futur de la Codification du droit civil en Europe: harmonisation des anceins Codes
ou création d’un nouveau Code, www.unige.ch.
9
Cl. Witz, Plaidoyer pour un Code européen des obligations, D., 2000, p. 79; D. Tallon, Vers un droit
européen?, Melanges Calomer, 1993, p. 485; D. Tallon, Les principes pour le droit européen du contrat,
Defrénois, 2000, p. 683.
10
C. Jamin, Un droit européen des contrats, în Le Droit privé européen, 1998, p. 40; V. Heuzé, À propos d’une
initiative européene en matière de droit du contrats, JCP, 2002, I, p. 40.
11
Y. Lequette, Vers un Code civil européen?, Ph. Malaurie, Le Code civil européen des obligations et des
contrats, une question toujours ouverte, JCP, 2002, I, p. 110.
12
Este titlul unui studiu publicat în RTDciv, 2002, pp. 463 æi urm.
13
G. Cornu, Un Code civil n’est pas un instrument communautaire, D., 2002, p. 351; Y. Lequette, Quelques
remarques à propos du projet de Code civil européen, de M. von Bar, D., 2002, p. 2202.
14
Th. Kadner Gratiano, op. cit., www.unige.ch.
15
Y. Lequette, Quelques remarques a propos…, op. cit., p. 39.
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domenii rezervate competenìei statelor membre, cu atât mai mult cu cât asemenea demersuri
sunt fêcute de grupuri private de specialiæti ai dreptului privat?
În cêutarea unui temei juridic, textul art. 95 din TCE a fost extensiv interpretat. Numai cê
aceastê normê are în vedere mêsuri pentru funcìionarea pieìei unice æi poate fi invocat doar
pentru înlêturarea piedicilor liberei circulaìii a bunurilor æi serviciilor. Astfel, dacê în domeniul
protecìiei consumatorilor au putut fi elaborate directive, fêcând posibil chiar un Cod european
al consumatorilor, promulgarea unui Cod civil european nu se poate face apelând la aceleaæi
proceduri. De altfel, Curtea de Justiìie de la Luxemburg a condamnat interpretarea prin
extensie a acestui text prin Decizia din 5 octombrie 200016.
O altê justificare care ar putea fi invocatê este teoria competenìelor implicite, consacratê
în anul 1956 de Curtea de Justiìie a Comunitêìilor europene, mecanism care permite sê se
acìioneze în baza obiectivelor repartizate Uniunii.
Argumentul nu poate fi însê primit, pentru cê un Cod civil european nu face parte din
obiectivele declarate ale Uniunii, opunându-se atât principiul subsidiaritêìii, cât æi cel al proporìionalitêìii;
– un obstacol important pentru constituirea unui drept unitar al contractelor îl reprezintê
diferenìele dintre cultura juridicê romano-germanicê æi cea a sistemului common law. Cele douê
civilizaìii juridice sunt rezultatele unor evoluìii distincte în contexte social-economice diferite
atât ca limbaj, cât æi ca tradiìii.
Dacê în sistemul continental sau romano-germanic judecêtorul este interesat de texte, în
sistemul common law el este interesat de fapte. Sunt douê sisteme fundamental divergente. Ideea
de ius commune aparìine exclusiv sistemului æi spaìiului continental, astfel cê, dupê Pierre
Lambert, unul dintre cei mai înveræunaìi adversari ai ideii de apropiere a celor douê sisteme,
aceastê perspectivê reflectê ea însêæi o concepìie romanistê despre drept17, iar maniera în care
este readusê în discuìie reprezintê un veritabil „terorism intelectual”18, în condiìiile în care
sistemul common law este incompatibil cu ideea de cod19.
åi mai emoìional se exprimê Gérard Cornu, dupê care „obsesia fuzionistê reprezintê o
aberaìie culturalê”20. Chiar dacê n-o spun, problema se pune în aceiaæi termeni æi pentru
insulari, cei care din „asediatori” se vor vedea „asediaìi”21;
– aceiaæi autori susìin cê scopul principal al unui Cod european al contractelor este acela
de a complini tratamentul juridic al operaìiilor transfrontaliere. Un asemenea cod s-ar putea
inspira din prevederea de la art. 1 al Convenìiei Naìiunilor Unite de la Viena privind contractul de vânzare internaìionalê de mêrfuri în ce priveæte aplicarea dreptului uniform æi a
dreptului naìional;
– vocile care susìin înlocuirea codurilor naìionale cu un Cod european aparìin cu precêdere anumitor state faìê de multe altele care ar prefera menìinerea lor;
– aceastê soluìie ar putea evita ceea ce uneori se numeæte „æocul cultural”22 al anumitor
state, reprezentate de Franìa, în concepìia cêreia reglementarea contractului face parte din


16
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patrimoniul sêu naìional. Este deja notorie afirmaìia fêcutê de Jean Carbonnier potrivit cêruia
Codul civil francez este o „veritabilê Constituìie a Franìei”23;
– în acest mod se va evita pierderea unei codificêri care a influenìat toate familiile de
drept, fêrê a risca sê despêrìim „ordinea juridicê mamê” de ceilalìi „membri ai familiei”24;
– ideea de a supune contractele interne unui regim contractual european poate fi de multe
ori excesivê, în condiìiile în care vechile coduri æi-au probat deja eficienìa, iar prin Convenìia
de la Viena se considerê cê o asemenea soluìie este viabilê;
– acceptând diversitatea care ne uneæte, se va da dovadê de toleranìa care nu trebuie doar
clamatê, ci æi probatê. Dacê se va aplica un singur Cod, se va pierde diversitatea discursurilor
æi a stilurilor judiciare25. Altfel spus, conform unei formule patetice, „Europa uniformê îæi va
pierde sufletul!”26;
– coexistenìa mai multor sisteme va putea fi productivê pentru codurile interne în
condiìiile în care „concurenìa incitê mai bine spiritele decât unitatea”27.
Mesajul adepìilor codificêrii, potrivit cêruia „Europa are nevoie de o voce unicê în drept”,
pare a fi mai degrabê o aspiraìie cêtre un „drept al trecutului”. „Unde este efectul de modernizare a dreptului atât de mult cêutat?”, se întreabê adversarii codificêrii28. Aceiaæi autori
susìin cê un drept uniform pentru întregul spaìiu european s-ar situa la opusul finalitêìii cêtre
care aspirê orice codificare: securitatea juridicê.
O concluzie care sintetizeazê argumentele potrivnice unui Cod european ne este furnizatê
de Yves Lequette, potrivit cêruia „o unificare a legislaìiei civile în Europa este expresia unei
viziuni imperiale, un proiect periculos din punct de vedere politic, vêtêmêtor din punct de
vedere cultural æi inutil din punct de vedere economic”29.
3. Argumente pentru codificarea dreptului european al contractelor
Edificarea unui Cod european al contractelor este susìinutê de urmêtoarele argumente30:
– soluìia unei reglementêri unice a contractelor este consideratê a fi mai simplê æi mai
eficace decât coexistenìa mai multor reglementêri: a) reglementarea naìionalê pentru cazurile
interne; b) Codul european pentru contractele transfrontaliere; c) un al treilea sistem pentru
raporturile extraeuropene, cel amenajat de Convenìia de la Viena; d) un al patrulea sistem de
drept internaìional privat, conform Convenìiei de la Roma, æi reglementarea europeanê pentru
contractele europene transfrontaliere;
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– posibilitatea de a opta pentru reglementarea internê ar diminua importanìa Codului
european, afectându-i-se autoritatea31 æi limitându-i aplicabilitatea doar pentru contractele
transfrontaliere32;
– doar o reglementare europeanê ar putea corespunde nevoilor pieìei interne, indiferent
dacê actorii se aflê înêuntrul unui stat sau al altuia;
– pe de altê parte, nu trebuie sê uitêm cê vechile coduri reprezintê trecutul, chiar dacê el
este glorios. Dreptul contractual nu are aceeaæi specificitate naìionalê precum folclorul33;
– în fine, delimitarea domeniului de aplicare a celor douê reglementêri va fi dificil de
operat.
Epuizând aceste argumente de o parte æi de alta, autorul din care le-am citat concluzioneazê prin câteva replici aduse partizanilor Codului european34 care ni se par interesante æi
la care subscriem, motiv pentru care le supunem atenìiei:
– o unicê reglementare a contractelor printr-un Cod european riscê sê ne sêrêceascê, în
timp ce coexistenìa celor douê reglementêri ne va îmbogêìi cunoætinìele, incitându-ne la un
efort de creativitate;
– nimic nu va opri pêrìile care încheie un contract intern sê-l supunê reglementêrii
europene;
– practic nu se pune problema de a alege între vechi æi nou, ci oferê æansa de a fi invocate
ambele reglementêri.
4. Rezultatele aproprierii dreptului contractelor
Obiectivul principal al construcìiei europene îl reprezintê edificarea unei pieìe unice,
deziderat care nu poate fi atins decât prin multiplicarea contractelor transfrontaliere. Deæi
aflate în plinê expansiune, asemenea contracte sunt guvernate încê de principii æi texte legislative învechite.
În cadrul dezbaterii europene privind dreptul contractelor, doctrina francezê, recunoscutê
pentru mândria de a fi oferit umanitêìii Codul civil Napoleon, se vede tot mai nevoitê sê
accepte cê aceastê reglementare este astêzi mult prea uzatê, astfel cê, din cele 289 de articole
ale Codului civil francez referitoare la obligaìiile civile æi la contract, un numêr de 261 de texte,
reprezentând 90% din Cod, sunt în vigoare încê de la 21 martie 1804, ceea ce în viziunea
Comisiei Europene reprezintê un veritabil handicap.
În ciuda acestei realitêìi, Tratatul CE, în forma sa iniìialê, acordê o atenìie modestê dreptului contractual, utilizând doar sintagma „apropiere între legislaìiile naìionale”. Paæii fêcuìi în
armonizarea reglementêrilor naìionale ale contractelor sunt încê timizi, fiind cantonaìi protecìiei juridice a consumatorilor.
4.1. Regulamentele æi directivele reprezintê instrumente juridice prevêzute de Tratat în
vederea aproprierii legislaìiilor naìionale prevêzute de Tratat. Pe lângê acestea, în practica
instituìionalê au fost utilizate æi alte procedee precum rezoluìiile, recomandêrile, codurile de
conduitê35.
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În timp ce regulamentele sunt direct aplicabile în dreptul intern, fiind asimilate de ordinea
de drept naìionalê, directivele se dovedesc a fi mai suple, motiv pentru care au fost folosite cu
predilecìie în privinìa protecìiei consumatorilor în contractele negociate în afara stabilimentelor comerciale36, aproprierea dispoziìiilor legislative æi regulamentare în domeniul creditului
de consum37 privind cêlêtoriile, vacanìele æi circuitele prin înìelegeri38, privind clauzele abuzive
din contractele încheiate cu consumatorii39, privind protecìia consumatorilor în legêturê cu
achiziìionarea unui drept de utilizare temporarê a unor bunuri imobiliare40, privind încheierea
contractelor la distanìê41, cu privire la anumite aspecte ale vânzêrii æi garanìiei bunurilor de
consum42.
Asemenea directive au însê un domeniu restrâns, realizând o armonizare secvenìialê care,
privitê la nivel comunitar, se concretizeazê printr-o diversitate a transpunerilor în drepturile
interne, lipsite de coerenìê.
Tratatul de la Maastricht a introdus art. 153 din Tratatul CE prin care protecìia consumatorilor a fost calificatê drept politicê comunitarê, încurajând astfel pentru instituirea unui
acquis comunitar43 în acest domeniu, punându-se bazele unui Cod european al consumului44.
4.2. Principiile Dreptului European al Contractelor (PECL). Urmare a unei conferinìe internaìionale organizate la Copenhaga în anul 1974, pentru elaborarea unui proiect de convenìie
comunitarê privind legea aplicabilê obligaìiilor contractuale æi extracontractuale, printr-o
iniìiativê privatê a profesorului olandez Ole Lando, a fost creatê o Comisie pentru dreptul
european al contractelor care aveau ca membri din partea francezê pe profesorii Georges
Rouhette æi Denis Tallon. Acest proiect a fost publicat succesiv în anii 1996 æi 1998 æi reprezintê o încercare de conciliere a celor douê sisteme de drept romano-germanic æi common law
sub conducerea profesorului Ole Lando. Este un reper esenìial care a inspirat æi va continua sê
exercite o puternicê influenìê asupra codificêrilor ulterioare.
4.3. Fondul comun al dreptului privat european (The Common Core of European Private Law45).
Autorii acestui proiect lansat în anul 1995, Mauro Bussani æi Ugo Mattei, æi-au propus
identificarea componentelor comune ale dreptului privat european prin realizarea unei hêrìi
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juridice europene, construirea unei culturi juridice comune prin instituirea unei Common Core,
proiect destinat profesorilor, æi a unei European case-books destinate studenìilor.
În concepìia celor doi promotori ai acestui proiect, integrarea cea mai eficientê nu se va
putea realiza pe termen scurt, ci printr-o prealabilê cunoaætere reciprocê a particularitêìilor
fiecêrei reglementêri în parte. Se considerê cê Principiile Europene ale Dreptului Contractelor
trebuie sê fie un „soft law”, un drept suplu, necoercitiv.
4.4. Modelul italian de codificare a dreptului contractelor. Plecând de ideea cê dreptul contractelor se preteazê cel mai bine la armonizare æi cê reglementarea datê obligaìiilor de Cartea
a IV-a din Codul civil italian, aæa cum a fost reformat, poate reprezenta un model pentru
Europa, asigurând totodatê æi continuitatea unor principii din dreptul roman bine conservate,
profesorul italian Giuseppe Gandolfi a propus acest model pentru proiectele de codificare
europeanê a dreptului contractelor46. Fiind acceptat, a fost constituitê Academia Privativiætilor
de la Pavia care, începând cu anul 1995, a elaborat un proiect ambiìios intitulat Codul
European al Contractelor, propunerile sale fiind apreciate, considerându-se cê alêturi de
Principiile Lando pot fi avute în vedere la o viitoare codificare a obligaìiilor civile.
4.5. Grupul de studii pentru un Cod civil european (ECC). Prin douê Rezoluìii din anii 1989 æi
1994, Parlamentul European a lansat chemarea cêtre Comisia Europeanê æi juriætii europeni sê
elaboreze un proiect de Cod civil european.
În anul 1998 a fost creat „Grupul de studii pentru un Cod civil European” care, în anul
2000, într-o sesiune de informare a Parlamentului European intitulatê „Un Cod civil pentru
Europa”, a lansat propunerea unei noi rezoluìii pe acest subiect, proiect care, deæi n-a fost
abandonat, n-a putut progresa din cauza reacìiilor adverse, în parte evidenìiate mai sus.
Într-o lucrare explicativê47, profesorul Christian von Bar afirmê cê „nimeni nu are în
vedere abandonarea codurilor civile naìionale existente. Ele vor continua sê existe o lungê
perioadê”48. Ceea ce intereseazê la ora actualê ca fiind de mare impact pentru contractele
transfrontaliere sunt obligaìiile civile, dreptul bunurilor mobile æi imobile, garanìiile pentru
credit.
4.6. Principiile Unidroit aplicabile contractelor comerciale. În anul 1971, Institutul Internaìional
pentru Unificarea Dreptului privat cu sediul la Roma æi-a propus un proiect dintre cele mai
temerare privind elaborarea unui corp de principii ale contractelor comerciale. Printre
eminenìii comparatiæti care æi-au asumat aceastê sarcinê s-a aflat æi profesorul român Tudor
Popescu.
Apêrute în anul 1994 æi modificate în anii 2004, 2010 æi 2016, Principiile Unidroit au
stârnit, cum era de aæteptat, o dezbatere doctrinarê extrem de animatê, doctrina situându-se
între un entuziasm exagerat æi critici dintre cele mai virulente.
Cele mai multe rezerve a trezit comunitêìii academice franceze calificarea acestor reguli ca
principii de drept, în condiìiile în care doctrina defineæte principiul de drept ca fiind „o regulê
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juridicê stabilitê prin texte îndeajuns de generale destinate sê inspire diverse aplicaìii æi
impunându-se cu autoritate superioarê”49. Cum ele nici nu reclamê forìa coercitivê, nu pot
avea caracterul unor principii de drept propriu-zise, având valoare doctrinarê æi doar vocaìia
de a deveni reguli de drept, în mêsura codificêrii lor. Aceste Principii pot fi ori aplicate ca lex
mercatoria atunci când pêrìile acceptê sê le supunê contractele lor, ori ca interpretare sau
completare a celorlalte instrumente de drept uniform. Concomitent, fiind studiate de teoreticieni, de mediul academic æi de practicieni, Principiile au fost destinate sê inspire legislaìiile
naìionale.
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