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EDITORIAL
Extinderea platformei IADUER
prin publicarea textului
întrebãrilor cuprinse în cereri
pentru pronunþarea unei decizii
preliminare
IADUER.ro este un proiect de cercetare demarat încã din 2008-2009
în cadrul Institutului de Cercetãri Juridice Acad. Andrei Rãdulescu al
Academiei Române  Centrul de Studii de Drept European, proiect cãruia
i s-au alãturat Asociaþia românã de drept ºi afaceri europene (ARDAE) ºi
Asociaþia Forumul Judecãtorilor din România.
Platforma iaduer.ro  unul dintre elementele cercetãrii, cel care
asigurã vizibilitatea ºi informarea asupra aspectelor esenþiale din domeniul
interpretãrii ºi aplicãrii dreptului Uniunii Europene în România, dedicã
un loc special trimiterilor preliminare formulate de instanþele din România.
iaduer.ro va face eforturi pentru informarea cât mai rapidã cu privire
la trimiterile preliminare ºi va publica inclusiv cererile pentru pronunþarea
unei decizii preliminare înainte ca acestea sã fie înregistrate de Curtea de
Justiþie. Utilitatea acestui demers este datã de cunoaºterea de cãtre celelalte
instanþe a existenþei unei trimiteri preliminare ºi evitarea formulãrii unor
trimiteri asemãnãtoare/identice.
În primul rând, poate exista o diferenþã mare de timp între
pronunþarea actului naþional prin care se formuleazã trimiterea  încheierea
 ºi înregistrarea la Curtea de Justiþie. Spre exemplu, Tribunalul Neamþ,
Secþia I civilã a suspendat procedura prin încheierea din 16.07.2012 ºi a
formulat trimiterea preliminarã, iar pânã astãzi, aceasta nu a fost înregistratã
la Curtea de Justiþie, chiar dacã încheierea instanþei interne a fost motivatã
la 17 decembrie 2012, aºa cum rezultã din cuprinsul acesteia. În mod
obiºnuit, trimiterile preliminare formulate înainte de vacanþa
judecãtoreascã (mai-iunie) se înregistreazã la Curtea de Justiþie în luna
septembrie.
În al doilea rând, într-o perioadã scurtã de timp se pot formula  de
cãtre instanþe diferite  trimiteri cu obiect asemãnãtor. În acest moment
existã situaþia formulãrii a patru trimiteri preliminare identice (dintre care
iaduer.ro  Afaceri juridice europene  Nr. 1/20139

douã înregistrate deja la Curtea de Justiþie - C-401/13, Balazs, C-432/13,
Balazs).
Cum înregistrãm în platforma iaduer noile trimiteri preliminare?
Urmare a regulilor de citare a cauzelor din România, unde nu se citeazã
pãrþile, din cauza legislaþiei referitoare la datele cu caracter personal,
vom face o menþiune de înregistrare provizorie urmatã de instanþa care
a efectuat trimiterea. În dosarul dedicat cauzei, vom publica doar întrebarea
preliminarã care a formulat obiectul trimiterii. Lista trimiterilor preliminare
este disponibilã aici http://iaduer.ro/?p=162
Considerãm cã organizarea independentã a unui astfel de registru
naþional, neoficial, poate fi utilã practicienilor, în primul rând judecãtorilor,
dar ºi avocaþilor. De asemenea, considerãm cã ºi cercetarea ºtiinþificã
poate avea de câºtigat dacã instanþele ne-ar acorda ajutorul în identificarea
ºi semnalarea trimiterilor preliminare formulate.
Mihai ªandru, Mihai Banu, Dragoº Cãlin
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STUDII ªI ARTICOLE
Acþiunea preliminarã în cadrul instanþelor naþionale de
ultim grad  art. 234 paragraful al treilea CE. Incident
procedural. Încheierea Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie din 8 noiembrie 2007 în cauza Petrom*
Judecãtor Carmen ILIE
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie 
Secþia de contencios administrativ ºi fiscal

Rezumat
Este întocmitã o analizã succintã ºi punctualã a obligaþiei ultimei instanþe
de judecatã de a iniþia procedura trimiterii unei întrebãri preliminare
cãtre Curtea de Justiþie a Uniunii Europene (CJUE), din perspectiva unei
cauze aflate pe rolul Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie (ÎCCJ) care nu a
fãcut obiectul unei întrebãri preliminare. Sunt explicate motivele pentru
care ÎCCJ a decis sã nu iniþieze procedura prevãzutã de cãtre art. 234
paragraful al treilea CE [în prezent art. 267 paragraful al treilea TFUE],
acestea având în vedere criteriul pertinenþei ºi utilitãþii întrebãrilor
preliminare pentru cauza pendinte, precum ºi criteriul aplicãrii în timp a
deciziilor Curþii de la Luxemburg în funcþie de momentul aderãrii unui
stat la Uniunea Europeanã.
Cuvinte-cheie: întrebare preliminarã, ultima instanþã de judecatã,
dialog judiciar, art. 267 paragraful al treilea TFUE
Abstract
The article is a brief analysis of the duty of a national court or tribunal
against whose decisions there is no judicial remedy to engage in the
* Articolul a fost scris ca urmare a participãrii la colocviul Acþiunea preliminarã în
cadrul instanþelor naþionale de ultim grad  art. 234 par. (3) CE. Încheierea ICCJ din 8
noiembrie 2007 în cauza Petrom, în anul 2008. Colocviul menþionat s-a desfãºurat la
21 ianuarie 2009, la Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetãri
Juridice al Academiei Române. Cu privire la cauza Petrom, a se vedea analiza extinsã
din volumul Mihai ªandru, Mihai Banu, Dragoº Cãlin, Procedura trimiterii preliminare.
Principii de drept al Uniunii Europene ºi experienþe ale sistemului roman de drept,
C.H. Beck, Bucureºti, 2013, p. 66-257.
iaduer.ro  Afaceri juridice europene  Nr. 1/201311

preliminary rulings procedure, according to art. 267(3) TFEU. The analysis
is made from the perspective of a case brought before the High Court of
Cassation and Justice (HCCJ), which did not become the object of
questions for a preliminary ruling of the Court of Justice of the European
Union (CJEU). The arguments of the HCCJ not to engage in the preliminary
rulings procedure in this particular case are presented, having regard
first to the criterion of utility and pertinence of the questions for a
preliminary ruling for the pending case, and second  to the criterion of
the effects in time of the CJEU case-law, depending on the date of the
accession of a state to the European Union.
Keywords: preliminary rulings procedure, court of last resort, judicial
dialogue, Article 267(3) TFEU
I. Instanþa naþionalã are rolul de a stabili dacã sunt îndeplinite
condiþiile cerute de art. 267 TFUE
1. Este obligat judecãtorul naþional sã solicite CJUE interpretarea tratatelor?
Rãspunsul este pozitiv, dacã ne referim strict la prevederile art. 234
paragraful al treilea CE1, care statueazã astfel:
În cazul în care se pune în discuþie interpretarea prevederilor tratatului ºi
se invocã în faþa unui organ jurisdicþional ale cãrui hotãrâri nu sunt
supuse vreunei cãi de atac în dreptul intern acest organ jurisdicþional
este obligat sã sesizeze Curtea de Justiþie.
2. CJUE, pe cale jurisprudenþialã a nuanþat principiul stabilit în prezent la
art. 267 paragraful al treilea TFUE ºi a stabilit anumite criterii de care
organul jurisdicþional naþional este obligat sã þinã seama, cum ar fi: calitatea
de autoritate, stabilitã prin lege, permanentã ºi independentã; cu jurisdicþie
obligatorie, ale cãrei proceduri implicã respectarea principiului
contradictorialitãþii; hotãrârile pronunþate sunt obligatorii pentru pãrþi2.
Instanþa naþionalã, cu ocazia analizãrii cererii de adresare a întrebãrii
preliminare, a observat cã aceste criterii statuate de CJUE sunt îndeplinite
în privinþa ÎCCJ.
M. Kohler, Introducere în drept comunitar. Hotãrâre preliminarã. PHARE RO-Asistenþã
pentru ÎCCJ, Bucureºti, 2008.
2
Cauza C-54/96, hotãrârea din 7 septembrie 1997, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft
mbH/Bundesbaugersellschaft Berlin mbH, Rec. 1997, p. I -4961.
1

 iaduer.ro  Afaceri juridice europene  Nr. 1/2013

3. Calitatea de organ jurisdicþional de ultim grad, ale cãrui hotãrâri nu
sunt supuse vreunei cãi de atac în dreptul intern, nu este suficientã
pentru ca ÎCCJ sã sesizeze CJUE cu introducerea preliminarã ridicatã de
parte.
4. Acþiunea preliminarã permite CJUE sã asigure interpretarea uniformã
a dreptului comunitar [în prezent al Uniunii], însã lasã în sarcina
judecãtorului naþional aplicarea efectivã a dreptului comunitar [în prezent
al Uniunii].
Instanþele judecãtoreºti prevãzute la paragraful al treilea al art. 234 CE au
libertatea de a analiza pertinenþa întrebãrii preliminare, în soluþionarea
cauzei aflate pe rol3.
5. Este obligat judecãtorul naþional sã sesizeze CJUE cu o acþiune
preliminarã în ipoteza în care aceasta nu influenþeazã rezultatul litigiului
ºi nu este necesarã pentru dezlegarea pricinii?
Rãspunsul este în mod firesc negativ, instanþa naþionalã nu poate fi obligatã
sã uzeze de acþiunea preliminarã în aceste condiþii.
Prin încheierea din 8 noiembrie 2007, pronunþatã în dosarul nr. 8073/2/
2006, ÎCCJ ºi-a motivat hotãrârea de a nu sesiza CJUE cu acþiune
preliminarã, deoarece aceasta nu este utilã ºi pertinentã cauzei.
6. S-a evidenþiat faptul cã Legea naþionalã a gazelor4 transpune prevederile
Directivei 2003/55/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 26
iunie 2003 privind normele comune pentru piaþa internã în sectorul gazelor
naturale5.
Directiva 2003/55/CE a avut în vedere prevederile art. 47 alin. (2) CE
care se referã la domeniul gazelor naturale, la restricþiile permise sau
justificate ale liberei circulaþii a serviciilor.
Solicitarea de interpretare a dispoziþiilor art. 28-30 CE, care stabilesc
libera circulaþie a mãrfurilor, s-a constatat a nu fi necesarã pentru
dezlegarea pricinii.
7. Instanþa naþionalã poate sã-ºi întemeieze hotãrârea de a nu sesiza
CJUE cu interpretarea prevederilor tratatului ºi în baza unor motive ce
nu privesc pertinenþa ºi utilitatea acestora pentru litigiul pendinte?
Cauza 93/78, hotãrârea din 22 noiembrie 1978, Lothar Matheus/Doego Fruchtimport
und Tiefkunlkost eG, Rec. 1978, p. 2203.
4
Legea gazelor nr.351/2004, publicatã în M. Of., Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004,
modificatã.
5
Directiva 2003/55/CE, JO L 176, 15.7.2003, p. 57, Ediþie specialã 12/vol. 2, p. 80.
3
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În litigiul ce a format obiectul dosarului nr. 8073/2/2006 ºi în care s-a
pronunþat încheierea din 8 noiembrie 2007, judecãtorul naþional a gãsit
necesar a se referi, ca un argument suplimentar, ºi la jurisprudenþa CJUE.
Dupã cum bine se ºtie, hotãrârile CJUE sunt izvor de drept, iar instanþele
naþionale au obligaþia sã þinã seama de ceea ce s-a stabilit prin acestea.
Obligaþia reiese cu pregnanþã din faptul cã nu este necesarã sesizarea
CJUE cu o acþiune preliminarã dacã Curtea s-a pronunþat anterior cu
privire la aceeaºi problemã.
8. S-a solicitat sesizarea CJUE, deºi litigiul a fost înregistrat pe rolul
instanþelor române anterior aderãrii României la Uniunea Europeanã.
Obiectul acþiunii l-a constituit anularea unor acte administrative emise
anterior datei de 1 ianuarie 2007, data aderãrii.
Anularea unui act administrativ poate fi dispusã numai pentru motive ce
existau la data emiterii actului.
9. Pornind de la aspectele relatate la punctele 7-8 sus-menþionate, instanþa
naþionalã a procedat la verificarea jurisprudenþei CJUE ºi a constatat cã,
în cauza Ynos6, s-a pronunþat o hotãrâre preliminarã ce poate duce la
luarea hotãrârii de a nu sesiza Curtea de Justiþie.
În cauza Ynos, CJUE a stabilit cã poate interpreta dreptul comunitar [în
prezent al Uniunii] numai de la data aderãrii statului la Uniunea Europeanã
ºi cã nu are competenþã sã interpreteze tratatul în condiþiile în care faptele
sunt anterioare aderãrii unui stat la Uniunea Europeanã.
Instanþa naþionalã a gãsit suficient acest argument ºi a hotãrât ca ºi pentru
acest motiv sã nu trimitã întrebarea preliminarã.
10. De ce a uzat judecãtorul naþional ºi de argumentul adus prin cauza
Ynos ºi nu s-a oprit la argumentul dat de faptul neinfluenþãrii rezultatului
litigiului?
Raþiunea adoptãrii ºi motivãrii soluþiei cu privire la ambele argumente
este datã de împrejurarea cã problema nu vizeazã respectarea dispoziþiilor
procedurale interne.
Codul de procedurã civilã român nu conþine dispoziþii referitoare la modul
de soluþionare a acþiunii preliminare. Nu sunt prevãzute dispoziþii nici în
ceea ce priveºte posibilitatea suspendãrii cauzei dacã este sesizatã CJUE
sau dacã încheierea de sesizare poate fi atacatã la instanþa superioarã.
6

Cauza C-302/04, hotãrârea din 10 ianuarie 2006, Ynos, ECR 2006, p. I-371.
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Din aceste motive, problema prealabilã a faptului anterior aderãrii
României la Uniunea Europeanã ºi, implicit a neretroactivitãþii dreptului
comunitar [Uniunii], nu a fost tratatã ca o excepþie procesualã sau
proceduralã specificã dreptului naþional, ci ca o obligaþie a instanþei
naþionale de a lãmuri, sub toate aspectele, necesitatea trimiterii întrebãrii
preliminare cãtre CJUE.
11. CJUE nu este unicul organ jurisdicþional competent sã aplice dreptul
comunitar [Uniunii].
Judecãtorul naþional are obligaþia sã þinã seama de dreptul comunitar
[Uniunii], iar pronunþarea deciziei nr. 482 din 7 februarie 2008, în dosarul
nr. 8073/2/2006, ulterior pronunþãrii încheierii din data de 8 noiembrie
2007, a urmãrit aplicarea efectivã a dreptului comunitar [Uniunii] în cauza
dedusã judecãþii.
II. Posibile consecinþe ale deciziei instanþei naþionale de a nu sesiza
CJUE cu o întrebare preliminarã
1. Existã vreun risc pentru instanþa naþionalã care hotãrãºte sã nu trimitã
CJUE o întrebare preliminarã?
2. În materia contenciosului administrativ, art. 21 alin. (2) din Legea nr.
554/2004 modificatã ºi completatã7 prevede un motiv de revizuire, care
se adaugã la cele prevãzute de Codul de procedurã civilã ºi anume
pronunþarea hotãrârilor rãmase definitive ºi irevocabile prin încãlcarea
prioritãþii dreptului comunitar, reglementat de art. 148 alin. (2) coroborat
cu art. 20 alin. (2) din Constituþia României, republicatã.
Dispoziþia este singularã în legislaþia românã ºi cu atât mai mult, valoroasã.
3. În cauza Petrom, partea a uzat de aceastã prevedere legalã, iar, prin
decizia nr. 4722 din 12 decembrie 2008, pronunþatã în dosarul nr. 2889/
1/2008, Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie  Secþia de contencios
administrativ ºi fiscal a respins cererea de revizuire întemeiatã pe
dispoziþiile art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ, hotãrând
cã instanþa de recurs nu a pronunþat o soluþie care sã fie datã cu încãlcarea
principiului prioritãþii dreptului comunitar.

7
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, publicatã în M.Of., Partea I, nr.
1154 din 7 decembrie 2004, modificatã ºi completatã prin Legea nr. 262/2007 publicatã
în M.Of., Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007 [cu dispoziþiile de la data de 22 ianuarie
2009].

iaduer.ro  Afaceri juridice europene  Nr. 1/201315

Protecþia consumatorilor în cadrul Uniunii Europene 
armonizare minimalã versus armonizare completã
Anamaria GROZA8

Rezumat
De la absenþa reglementãrii în primele acte ale Comunitãþilor Europene,
pânã la posibilitatea de a fi parþial reglementatã printr-un regulament al
Uniunii Europene, protecþia consumatorilor cunoaºte o evoluþie sinuoasã
în dreptul UE. În prima parte, articolul prezintã principalele etape de
reglementare ale acestei materii în sistemul de drept al Uniunii Europene,
precum ºi principalele instrumente legislative în vigoare. Cea de-a doua
secþiune analizeazã comparativ efectele armonizãrii minimale ºi cele ale
armonizãrii complete cu privire la protecþia consumatorilor asupra pieþei
interne, prezentând în mod echilibrat avantajele ºi dezavantajele acestora.
În fine, ultima secþiune conþine o radiografie a proiectului de regulament
vizând legislaþia comunã europeanã în materie de vânzare, subliniindu-se
domeniul material de aplicare limitat al acestuia ºi consecinþele pe care
le-ar putea avea caracterul opþional al viitorului regulament asupra pieþei
interne.
Cuvinte-cheie: protecþia consumatorilor, armonizare minimalã,
armonizare completã, legislaþia comunã europeanã în materie de
vânzare
Abstract
From the absence of its regulation in the first legal acts of the European
Communities, to the possibility to be partially regulated through a
regulation of the European Union (EU), consumer protection has a
winding evolution in EU law. In the first part, the article presents both
the main stages of development for the consumer protection regulations
within the legal system of the EU, and the main legislative acts currently
enforced in this field. The second part of the article analyzes comparatively
the effects upon the internal market of minimum harmonization and
complete harmonization of consumer protection law, with a balanced
Lector univ. dr. la Facultatea de Drept ºi ªtiinte Sociale a Universitãþii din Craiova,
cercetãtor asociat CSDE; membru aderent ARDAE.
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presentation of the advantages and disadvantages for each of them. Finally,
the third part contains a brief analysis of the draft Regulation for a common
European sales law, which underlines its limited material scope and the
consequences that its optional regime might have within the internal
market.
Keywords: consumer protection, minimal harmonization, complete
harmonization, common European sales law
Protecþia consumatorilor se integreazã, implicit, principiilor care definesc
acþiunea Uniunii, cel puþin la nivel declarativ: dezvoltarea durabilã ºi
punerea în practicã a unei economii sociale de piaþã cu grad ridicat de
competitivitate, care tinde spre progresul social (art. 3 TUE). Parlamentul
European vede aceastã politicã în rolul de instrument pentru crearea
unei Europe a cetãþenilor. Potrivit Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene, politicile Uniunii asigurã un nivel ridicat de protecþie a
consumatorilor (art. 38). Contribuþia Uniunii urmãreºte sã asigure
consumatorilor un nivel ridicat de protecþie, ceea ce semnificã faptul cã
Uniunea nu îºi asumã integral aceastã responsabilitate9, pe de o parte,
iar, pe de altã parte, nivelul ridicat de protecþie poate fi un minim de
protecþie, având în vedere cã statele pot, cu anumite excepþii, sã stabileascã
mãsuri mai stricte.
În prezent, temeiul acþiunii legislative sau de altã naturã a Uniunii în
materia protecþiei consumatorilor este reprezentat de art. 169 TFUE (fostul
art. 153 CE). Uniunea beneficiazã de o competenþã concurentã, având
în vedere dispoziþiile art. 4 TUE privind realizarea pieþei interne ºi protecþia
consumatorului, cât ºi pe cele ale art. 169 alin. (2) TFUE. Prin urmare,
acþiunea sa este încadratã de principiul subsidiaritãþii. Mãsurile europene
adoptate în vederea instituirii ºi funcþionãrii pieþei interne ar trebui sã
asigure, în acelaºi timp, un nivel ridicat de protecþie consumatorilor (art.
114 alin. (3) TFUE). Potrivit art. 12 TFUE, [c]erinþele din domeniul
protecþiei consumatorilor se iau în considerare în definirea ºi punerea în
aplicare a celorlalte politici ºi acþiuni ale Uniunii. Totodatã, interesele
consumatorilor sunt menþionate de tratat în contextul politicii agricole
comune, concurenþei ºi ajutoarelor de stat.
Într-o primã secþiune, vom aminti succint etapele majore în afirmarea ºi
impunerea protecþiei consumatorilor pe plan european ºi principalele
A se vedea redactarea art. 169 TFUE, atât în limba românã, cât ºi în limbile francezã
ºi englezã.
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instrumente europene (1). În cea de-a doua secþiune, vom analiza
avantajele ºi dezavantajele armonizãrii minimale ºi a armonizãrii complete,
din perspectiva consumatorului ºi a pieþei interne (2). Cea de-a treia
secþiune va pune în evidenþã evoluþiile recente din domeniu (3).
1. Tratatele fondatoare ale Comunitãþilor Europene nu s-au preocupat
de protecþia consumatorului în sine, ele fiind elaborate într-o perioadã în
care acest concept încã nu se afirmase în plan social, iar integrarea
economicã europeanã (al cãrei actor va deveni consumatorul) se afla la
început. Totuºi, Tratatul de instituire a Comunitãþii Economice Europene
a cuprins dispoziþii care pot fi considerate precursoare ale unei politici
sociale, statele membre fiind preocupate de ameliorarea condiþiilor de
viaþã ºi creºterea nivelului de trai. Noþiunea de consumator apare în
contextul politicii agricole comune (art. 39 CEE) ºi al politicii concurenþei
(art. 86 CEE).
Început ca o armonizare negativã pe cale pretorianã (în câteva decizii
celebre ale Curþii de Justiþie a Comunitãþilor Europene, interesele unei
concurenþe corecte pe piaþa comunã, cu accesoriul sãu, interesele
consumatorului, justificã limitarea principiului liberei circulaþii a mãrfurilor
ºi a serviciilor10), fenomenul este progresiv dublat de o intervenþie a
legiuitorului european, care evolueazã rapid de la o politicã a consumului
la un adevãrat drept al consumatorului.
Interesele consumatorilor sunt evidenþiate la începutul anilor 70 în
contextul Europei sociale, prin declaraþii politice ºi instrumente soft law.
Reprezentanþii statelor membre, reuniþi în Consiliul European de la Paris
din 1972, au apreciat cã bunãstarea socialã trebuie sã reprezinte finalitatea
dezvoltãrii economice: expansiunea economicã, care nu este un scop
în sine, trebuie, în mod prioritar, sã permitã atenuarea disparitãþii condiþiilor
de viaþã. Ea trebuie sã continue cu participarea tuturor partenerilor sociali.
Aceasta trebuie sã conducã la o ameliorare a calitãþii, ca ºi a nivelului de
viaþã. Conform geniului european, o atenþie deosebitã va fi acordatã
valorilor ºi bunurilor nemateriale ºi protecþiei mediului, în scopul de a
pune progresul în serviciul tuturor11. Aceastã declaraþie de intenþii s-a
concretizat în punerea în practicã a unor noi politici prin Actul Unic
European în domeniile cercetãrii, protecþiei mediului ºi consumatorilor.
CJCE, hotãrârea din 20 februarie 1979, Rewe-Zentral AG/Bundesmonopolverwaltung
für Branntwein (Cassis de Dijon), cauza 120/78, Rec. 1979, p. 649.
11
Declaraþia Conferinþei de la Paris, octombrie 1972.
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Între timp, Comisia a prezentat în 1975 Programul preliminar al
Comunitãþii Economice Europene pentru protecþia consumatorului ºi
politica de informare12, adoptat de Consiliul de Miniºtri, care a cuprins
drepturi fundamentale ale consumatorilor13 ºi a subliniat necesitatea
protejãrii acestora împotriva practicilor comerciale abuzive. Mai multe
programe de acþiune, planuri ºi strategii au consolidat drepturile
consumatorilor ºi au ilustrat finalitatea acþiunii europene în domeniu. S-a
urmãrit reprezentarea consumatorilor la nivel european14 ºi au fost create
organismele europene de standardizare CEN, CENELEC ºi ETSI. Tema a
fost frecvent prezentã în documentele ºi agenda legislativã a Comisiei
Europene.
Actul Unic European a obligat Comisia ca, în propunerile de acte
comunitare vizând realizarea pieþei interne, sã urmãreascã un nivel înalt
de protecþie a consumatorilor (art. 100A alin. (3)).
Tratatul privind Uniunea Europeanã, semnat la Maastricht, reglementeazã
în mod distinct protecþia consumatorilor (art. 129A). Acest temei de drept
a fost reluat de tratatele de revizuire ulterioare, cu o serie de modificãri
importante, vizând îndeosebi punerea în practicã a procedurii legislative
ordinare ºi consolidarea sãnãtãþii, a siguranþei, precum ºi a intereselor
economice ale consumatorilor.
Protecþia consumatorilor la nivel european se remarcã prin fragmentare,
din douã cauze principale: nu existã un instrument european cu
aplicabilitate generalã, ci numeroase directive care reglementeazã diverse
segmente ale consumului15; iar regula armonizãrii minimale ºi utilizarea
de directive a condus la 27 de sisteme de protecþie, mai mult sau mai
JO C 92, 25.4.1975, p. 2.
Dreptul la protecþia sãnãtãþii, dreptul la protecþia intereselor economice ale
consumatorilor, dreptul la informare ºi la educaþie, dreptul la despãgubiri ºi dreptul de
reprezentare la nivel comunitar ºi naþional.
14
Consumatorii au fost reprezentaþi la nivel european, din 1973, prin Comitetul consultativ
al consumatorilor, apoi prin Comitetul consumatorilor. În prezent, consumatorii sunt
reprezentaþi în cadrul Comitetului Economic ºi Social (începând cu Tratatul de la Nisa)
ºi prin Grupul consultativ european al consumatorilor, instituit prin decizia Comisiei
Europene din 9 octombrie 2003.
15
Legislaþia europeanã priveºte domenii precum contractele încheiate la distanþã,
contractele negociate în afara spaþiilor comerciale, clauzele abuzive, rãspunderea pentru
produsele defectuoase, etichetarea, publicitatea înºelãtoare, indicarea preþurilor, comerþul
electronic, securitatea generalã a produselor etc. Pentru un inventar al actelor europene
în domeniu, a se vedea http://eur-lex.europa.eu/fr/dossier/dossier_22.htm#2.
12
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puþin asemãnãtoare. Impactul programului de armonizare pânã la data
actualã nu a fost crearea unui corp unitar, consistent ºi coerent de drept
al consumatorului în toate statele membre; în schimb, avem în prezent
27 de reglementãri naþionale privind vânzarea la domiciliu, vânzarea la
distanþã ºi aºa mai departe. O trãsãturã comunã tuturor sistemelor naþionale
de protecþie a consumatorilor este cã sunt un amestec între normele de
transpunere a dreptului derivat european ºi dreptul naþional existent (fie
drept general contractual, fie reguli anume þintite spre protecþia
consumatorilor). Trebuie admis, practica urmatã a realizat o mai mare
armonizare a normelor naþionale ºi o reducere a diferenþelor, dar, în
anumite limite, doar a schimbat gradul de diversitate dintre legislaþiile
naþionale16.
2. Majoritatea instrumentelor europene privind protecþia consumatorilor
au la bazã armonizarea minimã, fiind ºtiut cã o armonizare totalã nici
nu putea fi aºteptatã sau realizatã17. Cu titlu de exemplu amintim
Directivele 85/577/CEE (protecþia consumatorului în cazul contractelor
negociate în afara spaþiilor comerciale)18, 87/102/EEC (privind creditul
de consum)19, 93/13/CEE20 (privind clauzele abuzive), 97/7/CEE (privind
contractele încheiate la distanþã)21. Trãsãtura comunã a acestor directive
este datã de clauzele care permit statelor sã menþinã sau sã impunã
mãsuri mai stricte de protecþie pentru consumatori, în domeniile vizate
de directive. CJUE a decis cã statele membre pot extinde protecþia acordatã
consumatorilor de dreptul european, cu condiþia ca mãsurile naþionale
sã fie compatibile cu tratatul22. Mai recent însã, Curtea ºi-a nuanþat
poziþia, controlând proporþionalitatea unei mãsuri naþionale adoptate
16
C. Twigg-Flesner, Good-Bye Harmonisation by Directives, Hello Cross-Border only
Regulation?  A Way Forward for EU Consumer Contract Law, studiul este disponibil la
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0052/contributions/309_en.pdf
(ultima consultare 11.09.2013), p. 5.
17
M Dean, Legislation: Unfair Contract Terms: The European Approach, Modern Law
Review, 1993, nr. 56, 582, citat de A. D. Chiriþã, The Impact of Directive 2011/83/EU
on Consumer Rights, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1998993 (ultima
consultare 11.09.2013), p. 5.
18
JO L 372, 31.12.1985, Ediþie specialã, 15/vol. 1, p. 188.
19
JO L 101, 1.04.1998, p. 7, Ediþie specialã, 15/vol. 1, p. 252.
20
JO L 095, 21.04.1993, p. 29, Ediþie specialã, 15/vol. 2, p. 273.
21
JO L 144, 4.06.1997, p. 19, Ediþie specialã, 15/vol. 4, p. 160.
22
CJCE, Buet, cauza 382/87, hotãrârea din 16.05.1989, Rec. 1989, p. 1235; Di Pinto,
cauza C-361/89, hotãrârea din 14 martie 1991, Rec 1991, p. I-1189; Ausbanc, cauza C238/05, hotãrârea din 23.11.2006, Quelle, cauza C-406/06, hotãrârea din 17 aprilie
2008, Rep. 2008, p. I-2685.
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în domeniul de aplicare a unei directive privind armonizarea minimã
cu obiectivul protecþiei consumatorilor. Trebuie totuºi sã se examineze
dacã mãsura naþionalã în cauzã în acþiunea principalã nu depãºeºte ceea
ce este necesar pentru a atinge obiectivul propus ºi, în special, dacã ar
putea fi identificate mãsuri la fel de eficace pentru protecþia consumatorilor,
dar care au un efect mai puþin restrictiv asupra comerþului
intracomunitar23.
Armonizarea minimã favorizeazã diferenþele de regim juridic, ceea ce
este de naturã sã descurajeze exercitarea libertãþilor de circulaþie specifice
pieþei interne. Curtea a recunoscut constant protecþia consumatorilor ca
restricþie justificatã adusã acestor libertãþi24. Armonizarea minimalã creeazã
premisele ridicãrii nivelului de protecþie pentru consumatori de cãtre
statele membre; ea nu conduce, însã, automat la o mai bunã protecþie.
Inclusiv în prima ipotezã, efectele nu sunt integral nocive pentru piaþa
internã, întrucât o protecþie juridicã superioarã pentru consumatori
încurajeazã circulaþia pasivã a mãrfurilor ºi a serviciilor25.
Agenþii economici doresc reguli ºi standarde uniforme sau cel puþin
semnificativ armonizate în piaþa internã. S-a dovedit cã armonizarea
minimalã nu le creeazã. În prezent, numai unul din zece comercianþi ai
Uniunii care se ocupã cu vânzarea de mãrfuri exportã în interiorul Uniunii
ºi majoritatea acelora care exportã o fac doar cãtre un numãr redus de
state membre. Barierele create de dreptul contractelor reprezintã unul
dintre factorii importanþi care contribuie la aceastã situaþie26. La rândul
lor, consumatorii trebuie sã poatã beneficia de avantajele pieþei interne
(alegerea liberã a mãrfurilor ºi serviciilor de cea mai bunã calitate, la cel
mai bun preþ, indiferent de originea lor sau de cea a comerciantului) ºi
sã constituie un element important al acesteia. Nivelele de protecþie ºi
mãsurile de soluþionare a litigiilor sunt eterogene. Definiþiile date
consumatorului în statele membre constituie un exemplu în acest sens27.
CJCE, Gysbrechts, hotãrârea din 16.12.2008, cauza C-205/07, Rep. 2008, p. I-9947,
pct. 53.
24
CJCE, cauza C-176/11, hotãrârea din 12.07.2012, nepublicatã încã în Rep.
25
G. Howells, N. Reich, The current limits of European harmonization in consumer
contract law, Extent of Harmonisation in Consumer Contract Law, studiul este disponibil
la http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/imco/dv/
study_howells_reich_/study_howells_reich_en.pdf. (data ultimei consultãri 11.09.2013),
p. 40-41, care citeazã concluziile Avocatului general Trstenjak din cauza Quelle
(15.11.2007).
26
Expunerea de motive a Comisiei privind propunerea de Regulament de instituire a
unui drept comun european în materie de vânzare - COM(2011) 635.
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Consumer Law Compendium, studiu academic realizat la iniþiativa
Comisiei, publicat în 2008, cu privire la transpunerea unui numãr de opt
directive în statele membre, a identificat diferenþe în domeniile deja
armonizate, cauzele fiind incoerenþa ºi ambiguitatea acquis-ului existent,
diferenþe între versiunile lingvistice ale directivelor, carenþe în directive,
tratate în mod diferit de statele membre ºi armonizarea minimalã28.
Armonizarea completã poate fi o soluþie, însã limitele sale sunt politice ºi
juridice. Câteva directive au fost clãdite pe aceastã filosofie: Directiva
85/374/CEE privind rãspunderea pentru produse defectuoase29, Directiva
2002/65/CE privind comercializarea la distanþã a serviciilor financiare de
consum30, Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale31
etc. Potrivit considerentului (13) din preambulul Directivei 2002/65,
[s]tatele membre nu ar trebui sã poatã adopta alte dispoziþii decât cele
prevãzute de prezenta directivã în domeniul pe care îl armonizeazã, în
cazul în care nu existã indicaþii contrare specifice în prezenta directivã.
Propunerea de directivã privind drepturile consumatorilor a avut la bazã
armonizarea completã. Aceasta a fost rezultatul dezbaterii publice
organizate de Comisie, dupã publicarea în 2007 a Cãrþii verzi privind
revizuirea acquis-ului comunitar în materia protecþiei consumatorilor
ºi a elaborãrii Consumer Law Compendium. Cu privire la propunerea de
directivã, în cadrul Parlamentului European au fost elaborate, anterior
votului, rapoartele Schwab32 ºi Wallis33, ambele militând pentru o abordare
mai flexibilã. Raportul Schwab a susþinut teza armonizãrii complete, în
timp ce raportul Wallis pe cea a armonizãrii minimale, cu excepþia
anumitor domenii tehnice, care s-ar fi pretat unei armonizãri complete.
Directiva, în forma sa finalã, pãstreazã filosofia armonizãrii complete,
însã domeniul sãu de aplicare a fost mult restrâns34. Acordul politic a
M. Kingisepp, A. Värv, The Notion of Consumer in EU Consumer Acquis and the
Consumer Rights Directive - A Significant Change of Paradigm?, în Juridica International,
2011, nr. 1, p. 44-53.
28
Studiul este disponibil la http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/
comp_analysis_en.pdf (data ultimei consultãri 11.02.2013). A se vedea p. 745 ºi urm.
29
JO L 210, 7.8.1985, p. 29, Ediþie specialã 15/vol. 1, p. 183.
30
JO L 271, 9.10.2002, p. 16, Ediþie specialã 06/vol. 4, p. 183.
31
JO L 149/22, 11.6.2005, p. 260, Ediþie specialã 15/vol. 14, p. 260.
32
Disponibil la http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201106/
20110616ATT21551/20110616ATT21551EN.pdf (data ultimei consultãri 11.09.2013).
33
Disponibil la http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
NONSGML+COMPARL+PE-456.886+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN (data ultimei
consultãri 11.09.2013).
34
Directiva armonizeazã urmãtoarele materii: informaþiile precontractuale care trebuie
furnizate consumatorilor, dreptul consumatorilor de retragere din contractele la distanþã
ºi cele în afara spaþiilor comerciale, anumite aspecte legate de livrarea bunurilor ºi
transferul riscurilor.
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fost dificil de obþinut în privinþa armonizãrii complete în limitele propuse
de Comisie, din cauza temerilor cã ar putea reduce protecþia
consumatorului ºi ar afecta tradiþiile juridice naþionale35.
Curtea de Justiþie a apãrat principiul armonizãrii complete, atunci când
acesta a fost impus de legiuitorul european36, aplicând, în plus, o
interpretare extensivã. Curtea a precizat cã Directiva 85/374 urmãreºte,
în domeniul sãu, o armonizare totalã a dispoziþiilor legislative,
reglementare ºi administrative ale statelor membre37, deºi aceasta nu
cuprindea o clauzã generalã de armonizare.
Ar monizarea completã dã naºtere la douã probleme juridice
fundamentale: respectarea principiului subsidiaritãþii ºi conformitatea
cu tratatul. Potrivit art. 5 alin. (3) TUE, [î]n temeiul principiului
subsidiaritãþii, în domeniile care nu sunt de competenþa sa exclusivã,
Uniunea intervine numai dacã ºi în mãsura în care obiectivele acþiunii
preconizate nu pot fi realizate în mod satisfãcãtor de statele membre nici
la nivel central, nici la nivel regional ºi local, dar datoritã dimensiunilor
ºi efectelor acþiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.
Normele europene privind protecþia consumatorilor au avut ca temei
juridic art. 114 TFUE (fostul art. 95 CE) ºi art. 169 TFUE (fostul art. 153
CE). Realizarea ºi funcþionarea pieþei interne, prin natura sa, creeazã
premisele unei acþiuni legislative europene mai extinse, raportat la
principiul subsidiaritãþii (art. 114 TFUE). Mãsurile europene care nu au
ca obiectiv piaþa internã, dar vizeazã protecþia consumatorilor, ar trebui
sã se limiteze la sprijinirea ºi completarea politicilor statelor membre,
respectiv continuarea acestora. Armonizarea completã împiedicã statele
membre, în domeniul de aplicare a directivei, sã scadã sau sã ridice
nivelul protecþiei. Politica legislativã a statului, inclusiv cu privire la
tranzacþiile interne, este astfel puternic limitatã. Totuºi, normele interne
privind consumatorii prezintã relevanþã pentru piaþa internã, deoarece
în tranzacþiile transfrontaliere, în baza art. 6 din Regulamentul 593/
2008 privind legea aplicabilã obligaþiilor contractuale38, legea statului
G. Howells, N. Reich, The current limits of European harmonisation in consumer
contract law, cit. supra, p. 48.
36
CJCE, hotãrârea din 25.04.2002, Comisia/Franþa, cauza C-52/00, Rec. 2002, p. I3827.
37
CJCE, hotãrârea din 10 ianuarie 2006, Skov ºi Bilka, cauza C-402/03, Rec. 2006, p. I1999; hotãrârea din 23 aprilie 2009, VTB-VAB, cauzele conexate C-261/07 ºi C-299/07,
Rep. 2009, p. I-2949.
38
JO L 177, 4.7.2008, p. 6.
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în care consumatorul îºi are reºedinþa are vocaþia de a se aplica în mai
multe cazuri39. În consecinþã, din perspectiva pieþei interne, armonizarea
totalã în materia protecþiei consumatorilor poate fi conciliatã cu principiul
subsidiaritãþii. Aceastã apreciere prezintã un grad ridicat de generalitate,
iar conformitatea cu principiul subsidiaritãþii se apreciazã pentru fiecare
act european, în mod individual.
Opþiunea pentru directive derivã, printre altele, din necesitatea respectãrii
principiului proporþionalitãþii. Unul din multele neajunsuri ale politicii
europene privind protecþia consumatorilor este cauzat tocmai de utilizarea
preponderent a directivelor. Datã fiind structura lor juridic incompletã,
statele trebuie sã adopte mãsuri interne de transpunere. Or, aceste mãsuri
diferã simþitor între statele membre, în domenii deja armonizate. Legiuitorul
european a utilizat directive cât mai detaliate, restrângând implicit marja
de acþiune a statelor. Însã, mãsurile de transpunere au rãmas necesare.
Literatura de specialitate a propus, în ultimii ani, adoptarea unui
regulament european care sã trateze chestiunile majore din domeniu, cu
incidenþã imediatã asupra pieþei interne, completat de directive sectoriale.
Pentru a corespunde principiilor subsidiaritãþii ºi proporþionalitãþii, acest
regulament ar trebui limitat la tranzacþiile transfrontaliere. Însã, precum
arãtam mai sus, inclusiv legislaþia care se aplicã tranzacþiilor interne
intereseazã îndeaproape piaþa unicã. Soluþia ar fi amendarea
Regulamentului 593/2008, astfel încât singura lege aplicabilã automat
tranzacþiilor transfrontaliere sã devinã acest regulament. Problema decisivã
este una a combinaþiei corecte, care trebuie decisã înainte de toate de
legiuitorul european. Chestiunea juridicã trebuie restrânsã la definirea
limitelor constituþionale ale puterii legislative a UE [ ], care ar trebui sã
respecte urmãtorul triunghi: optimizarea funcþionãrii pieþei interne,
participarea activã a consumatorilor la piaþa internã ca cetãþeni care au
anumite drepturi fundamentale nelimitate de frontierele statelor ºi
respectarea autonomiei statelor membre în domeniile care în mod
tradiþional ºi legitim au fost lãsate în competenþa lor, precum dreptul
contractelor40.
Prin adoptarea de mãsuri la nivel naþional, statele membre nu vor fi în mãsurã sã
elimine costurile suplimentare de tranzacþionare ºi complexitatea juridicã care decurg
din diferenþele dintre legislaþiile naþionale în materie contractualã cu care comercianþii
se confruntã în cadrul comerþului transfrontalier în UE. COM(2011) 635.
40
G. Howells, N. Reich, The current limits of European harmonisation in consumer
contract law, cit. supra, p. 41.
39
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Armonizarea completã nu ar putea fi utilizatã, fãrã amendarea tratatului
însuºi, decât în cadrul realizãrii pieþei interne. Actele europene adoptate
în completarea ºi continuarea politicii statelor membre nu pot împiedica
un stat membru sã menþinã sau sã stabileascã mãsuri de protecþie mai
stricte (art. 169 alin. (4) TFUE). Importanþa acestei prevederi este mai
curând marginalã, din moment ce protecþia consumatorilor în ansamblu
este strâns legatã de funcþionarea pieþei interne.
3. Armonizarea deplinã a unor aspecte cheie de reglementare ar trebui
sã creascã în mod semnificativ securitatea juridicã, atât pentru consumatori,
cât ºi pentru comercianþi. Atât consumatorii, cât ºi comercianþii ar trebui
sã poatã, astfel, sã se sprijine pe un cadru de reglementare unic, bazat pe
concepte juridice clar definite, care sã reglementeze anumite aspecte ale
raporturilor dintre comercianþi ºi consumatori în cadrul Uniunii. Efectul
unei astfel de armonizãri ar trebui sã fie eliminarea barierelor care îºi au
originea în fragmentarea normelor ºi definitivarea pieþei interne în acest
domeniu. Barierele respective pot fi eliminate numai prin stabilirea unor
norme uniforme la nivelul Uniunii. În plus, consumatorii ar trebui sã
beneficieze de un nivel comun ridicat de protecþie în întreaga Uniune41.
Comisia a prezentat, în octombrie 2011, propunerea de regulament privind
Legislaþia europeanã comunã în materie de vânzare (în continuare
LECV), cunoscut ºi sub denumirea de instrumentul opþional42. Temeiul
juridic este reprezentat de art. 114 TFUE. Dispoziþiile sale sunt marcate
de un nivel ridicat de protecþie43. În mãsura în care va fi adoptat,
regulamentul va putea fi aplicat tranzacþiilor transfrontaliere care au ca
obiect vânzarea de bunuri, furnizarea de conþinut digital sau prestarea
de servicii conexe, în cazul în care pãrþile contractante convin în acest
sens. În mod bizar pentru un regulament, LECV va avea un caracter
opþional. Un contract încheiat între un comerciant ºi un consumator este
considerat transfrontalier dacã adresa indicatã de consumator, adresa de
livrare a bunurilor sau adresa de facturare sunt situate într-un alt stat
decât statul în care comerciantul are reºedinþa obiºnuitã. Legislaþia
europeanã comunã în materie de vânzare nu se aplicã contractelor cu
obiect mixt, care includ orice alt element în afarã de vânzarea de bunuri,
Directiva 2011/83/UE, cit. supra, preambul, considerentul (7).
COM(2011) 635.
43
C. Busch, R. Domrose, From a Horizontal Instrument to a Common European Sales
Law: The Development of European Consumer and Market Law in 2011, Journal of
European Consumer and Market Law, 2012, la 50, p. 51.
41
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furnizarea de conþinut digital ºi prestarea de servicii conexe. Atunci când
toate pãrþile contractante sunt comercianþi, Legislaþia europeanã comunã
în materie de vânzare poate fi aplicatã dacã cel puþin una dintre aceste
pãrþi este o întreprindere micã sau mijlocie (IMM)44.
Legislaþia europeanã comunã în materie de vânzare are la bazã
armonizarea completã. LECV se doreºte un set complet de reguli, menit
sã guverneze întregul ciclu de viaþã al contractelor care au ca obiect
vânzarea de bunuri, furnizarea de conþinut digital sau prestarea de servicii
conexe. Acest set de reguli trebuie considerat ca un al doilea regim de
drept al contractelor în cadrul legislaþiei naþionale a fiecãrui stat membru45.
LECV nu subsituie acquis-ul existent în materie de protecþie a
consumatorilor, fiind limitat la contractele transfrontaliere. Totuºi,
caracterul sãu opþional ºi domeniul de aplicare limitat vor reprezenta
obstacole serioase în calea reducerii barierelor juridice cu care se
confruntã în prezent comerþul intracomunitar.
O primã problemã o reprezintã caracterul opþional, stabilit astfel din
considerente ce þin de principiul proporþionalitãþii. Regulamentul va fi
aplicat de pãrþile contractante în mãsura în care va fi cunoscut ºi va
inspira încredere. Aplicarea sa considerabilã nu poate fi aºteptatã decât
dupã trecerea unui interval de timp. Apreciem cã temeiul de drept ales,
principiile subsidiaritãþii ºi proporþionalitãþii ar fi permis aplicarea sa
automatã tranzacþiilor transfrontaliere.
Cea de-a doua problemã este datã de domeniul restrâns de aplicare, atât
sub aspectul contractelor reglementate, cât ºi sub aspectul definirii noþiunii
de tranzacþie transfrontalierã. Regulamentul este limitat, în principal, la
contractul de vânzare-cumpãrare de bunuri, fiind excluse inclusiv
contractele cu scop mixt. Tranzacþiile transfrontaliere de facto sunt mai
numeroase decât cele în care adresa indicatã de consumator, adresa de
livrare a bunurilor sau adresa de facturare sunt situate într-un alt stat
decât statul în care comerciantul are reºedinþa obiºnuitã. Avem în vedere
situaþiile în care consumatorul se deplaseazã în statul în care comerciantul
îºi are sediul ºi cumpãrã un bun, precum ºi situaþia în care comerciantul
vinde în þara de reºedinþã a consumatorului, fãrã a fi necesarã indicarea
O IMM este un comerciant care: are mai puþin de 250 de angajaþi ºi are o cifrã de
afaceri anualã care nu depãºeºte 50 de milioane EUR sau un bilanþ anual total care nu
depãºeºte 43 de milioane EUR, sau, pentru o IMM care are reºedinþa obiºnuitã într-un
stat membru a cãrui monedã nu este euro sau într-o þarã terþã, suma echivalentã în
moneda acelui stat membru sau þarã terþã.
45
COM(2011) 635.
44
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unei adrese. Totuºi, definiþia folositã în proiectul legislativ este destul de
vastã.
Regulamenul Roma I va continua sã se aplice, ceea ce va face în continuare
incertã legislaþia aplicabilã contractelor dintre consumatori ºi comercianþi
în spaþiul comunitar. Primul pas în determinarea legii aplicabile este
verificarea legii alese de pãrþi în momentul încheierii contractului. Dacã
pãrþile au ales o lege, normele imperative din legea de la locul unde
consumatorul îºi are reºedinþa obiºnuitã se vor aplica în mãsura în care
oferã o protecþie mai bunã consumatorului. Pãrþile pot alege orice lege
doresc, în acord cu principiul libertãþii de alegere (art. 3 din regulament),
astfel cã obstacolele determinate de diversitatea dreptului privat european
vor continua sã se manifeste. Pentru ca LECV sã fie aplicabilã, se impune
o clauzã explicitã. În aceastã ipotezã, LECV va fi singura normã naþionalã
aplicabilã, fãrã a se mai compara protecþia acordatã consumatorilor. În
mãsura în care pãrþile nu aleg legea aplicabilã contractului, se va aplica,
în principal, legea locului de reºedinþã a comerciantului, cu condiþia ca
profesionistul: (a) sã-ºi desfãºoare activitatea comercialã sau profesionalã
în þara în care îºi are reºedinþa obiºnuitã consumatorul; sau (b) prin orice
mijloace, sã-ºi direcþioneze activitãþile cãtre þara în cauzã sau cãtre mai
multe þãri, printre care ºi þara în cauzã, ºi ca respectivul contract sã se
înscrie în sfera activitãþilor respective.
Potrivit art. 13 din propunere, un stat membru poate decide ca legislaþia
europeanã comunã în materie de vânzare sã fie aplicabilã: contractelor
în care reºedinþa obiºnuitã a comercianþilor sau, în cazul unui contract
între un comerciant ºi un consumator, reºedinþa obiºnuitã a comerciantului,
adresa indicatã de consumator, adresa de livrare a bunurilor ºi adresa de
facturare se aflã în acel stat membru ºi/sau contractelor în care toate
pãrþile sunt comercianþi, însã niciuna dintre pãrþi nu este o IMM. Strict
vorbind, aceastã dispoziþie este redundantã, din moment ce statele membre
au oricum libertatea sã o facã. Din aceastã perspectivã, articolul 13 pare
sã fie o invitaþie politicoasã adresatã statelor membre sã foloseascã aceastã
opþiune46. Statele vor pãstra, cel mai probabil, caracterul opþional al
acestui instrument ºi în contextul naþional. Este însã de notat aceastã
tendinþã a legiuitorului european, de a încuraja preluarea în dreptul
naþional a unor dispoziþii de drept european, ce urmeazã sã fie aplicate
unor domenii în care intervenþia Uniunii ar întâmpina rezistenþa statelor
membre.
C. Busch, R. Domrose, From a Horizontal Instrument to a Common European Sales
Law, cit. supra, p. 50.
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Consideraþii generale privind cerinþele de igienã din
perspectiva Regulamentului (CE) nr. 852/2004
Asist. univ. drd. Petruþa ISPAS47

Rezumat
În articol sunt prezentate similitudinile între principiile conþinute în Codex
alimentarius ºi principiile analizei riscurilor ºi a punctelor critice de
control (Hazard analysis and critical control points  HACCP) conþinute
în Regulamentul (CE) nr. 852/2004, acestea confirmând tendinþa stabilirii
unor standarde globale referitoare la siguranþa produselor alimentare.
De asemenea, sunt avute în vedere beneficiile utilizãrii sistemului HACCP,
precum ºi riscurile punerii în practicã a acestui sistem.
Cuvinte-cheie: siguranþa alimentarã, Codex alimentarius, sistemul
HACCP, analiza riscurilor
Abstract
This article presents the similarity in nature between the principles
enshrined in Codex alimentarius and the principles of Hazard analysis
and critical control points (HACCP) enshrined in Regulation 852/2004,
which confirms the lawmakers tendency to establish global standards
with regard to food safety. The analysis also envisages the benefits of
using the HACCP system, as well as the risks of implementing this system.
Keywords: food safety, Codex alimentarius, HACCP system, risk
management
1. Consideraþii introductive
Igiena alimentelor reprezintã, în zilele noastre, o preocupare manifestatã
pe plan naþional, european ºi internaþional. Ordinea juridicã naþionalã
nu poate fi izolatã de ordinea juridicã a Uniunii Europene ºi nici ºi cea
existentã la nivel internaþional. Circulaþia alimentelor nu poate fi restrânsã,
astfel încât s-a impus adoptarea unor acte legislative la nivelul Uniunii
47
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Europene, respectiv a unor principii pe plan internaþional de cãtre
organizaþiile cu competenþe în siguranþa pentru produsele alimentare.
De precizat este faptul cã, la nivel internaþional Comisia Codex
Alimentarius ocupã un rol determinant în adoptarea de principii,
standarde ºi linii directoare referitoare la siguranþa pentru produsele
alimentare48. Nu este de neglijat faptul cã, în absenþa unei colaborãri
între instituþiile ºi agenþiile competente de la nivelul Uniunii Europene ºi
organizaþiile internaþionale în domeniul analizat, s-ar produce un blocaj
în ceea ce priveºte circulaþia produselor alimentare, fapt ce ar conduce,
printre altele, ºi la scãderea încrederii consumatorilor în calitatea ºi
siguranþa produselor alimentare.
În opinia noastrã, o strânsã colaborare între instituþiile, agenþiile ºi
organizaþiile la care am fãcut referire anterior, prin adoptarea de standarde
sau proceduri uniforme pe planul Uniunii Europene, respectiv pe plan
internaþional, este de naturã a realiza o stabilitate în ceea ce priveºte
comerþul cu alimente.
2. Regulamentul (CE) nr. 852/2003. Obiectiv ºi domeniu de aplicare
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European ºi al
Consiliului49 a fost adoptat în cadrul pachetului vizând igiena alimentarã
în anul 2004, acesta stabilind cerinþele generale de igienã care trebuie
respectate în toate etapele lanþului alimentar50.
Încã din preambulul regulamentului, se aratã cã, având în vedere faptul
cã atingerea unui nivel ridicat de protecþie a vieþii ºi sãnãtãþii umane
Pentru detalii despre rolul deþinut de Codex alimentarius în política privind siguranþa
alimentarã, a se vedea: Petruþa-Elena Ispas, Scurte consideraþii asupra organizãrii ºi
funcþionãrii Codex Alimentarius în volumul conferinþei Politica legislativã între
reglementare europeanã, naþional ºi internaþionalã. Noi perspective ale dreptului,
Ed. Hamangiu, Bucureºti, 2013, p. 201-211.
49
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European ºi al Consiliului din 29
aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, publicat în JO L 139, 30.04.2004, p.
1, Ediþie specialã 03/vol. 56, p. 71, astfel cum a fost ulterior modificat prin Regulamentul
(CE) nr. 1019/2008 al Comisiei, publicat în JO L 277, 18.10.2008, ºi prin Regulamentul
(CE) nr. 219/2009 al Parlamentului European ºi al Consiliului, publicat în JO L87,
31.03.2009.
50
Pentru detalii, a se vedea Comisia Europeanã, Direcþia Generalã Sãnãtate ºi
Consumatori, Document orientativ cu privire la punerea în aplicare a anumitor dispoziþii
din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare, Bruxelles,
2012, p. 3, la adresa: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/docs/
guidance_doc_852-2004_ro.pdf.
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reprezintã unul dintre obiectivele fundamentale ale legislaþiei în domeniul
alimentar51 ºi cã principalul obiectiv al normelor de igienã este asigurarea
unui nivel ridicat de protecþie a consumatorului din punct de vedere al
siguranþei alimentare52, trebuie avutã în vedere complexitatea factorilor
care conduc la ceea ce se doreºte a reprezenta siguranþa alimentarã la
nivel european, astfel încât s-a impus adoptarea actului legislativ ale
cãrui prevederi le vom analiza în cele ce urmeazã. Siguranþa alimentarã,
din perspectiva igienei alimentelor, presupune întrunirea mai multor
factori, respectiv: stabilirea de cãtre legislaþia adoptatã în domeniu a
unor cerinþe minime de igienã, efectuarea de controale oficiale pentru a
se stabili dacã este respectatã legislaþia adoptatã în domeniu ºi, mai ales,
care sunt problemele întâlnite cu ocazia efectuãrii acestor controale oficiale
ºi, nu în ultimul rând, aplicarea de cãtre operatorii din sectorul alimentar
a acelor programe ºi proceduri de siguranþã alimentarã pe baza principiilor
analizei riscurilor ºi a punctelor critice de control.
În ceea ce priveºte domeniul de aplicare a prevederilor Regulamentul
852/2004, acestea se aplicã tuturor etapelor de producþie, prelucrare ºi
distribuire a produselor alimentare ºi exporturilor, fãrã a aduce atingere
unor cerinþe specifice privind igiena alimentelor.
3. Principalele norme ºi dispoziþii generale conþinute în
Regulamentul 852/2004
Regulamentul stabileºte normele generale pentru operatorii din sectorul
alimentar privind igiena produselor alimentare, având în vedere
urmãtoarele principii: responsabilitatea principalã pentru siguranþa
alimentelor revine operatorului din sectorul alimentar; este necesar ca
siguranþa alimentelor sã fie asiguratã de-a lungul întregului lanþ alimentar,
începând cu producþia primarã; importanþa menþinerii lanþului criogenic,
în special pentru alimentele care nu pot fi depozitate la temperatura
ambiantã, în condiþii de siguranþã; aplicarea generalã a procedurilor bazate
pe principiile analizei riscurilor ºi a punctelor critice de control- Hazard
analysis and critical control points (în continuare HACCP), împreunã
cu utilizarea unor bune practici de igienã trebuie sã întãreascã
responsabilitatea operatorului din sectorul alimentar; ghidurile de bunã
practicã reprezintã un instrument preþios care ajutã operatorii din sectorul
alimentar, în toate etapele lanþului alimentar sã respecte normele de
51
52

Preambulul Regulamentului 852/2004, considerentul (1).
Ibidem, considerentul (7).
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igienã alimentarã ºi sã aplice principiile HACCP; este necesarã stabilirea
criteriilor microbiologice ºi a cerinþelor de control al temperaturii pe
baza evaluãrii ºtiinþifice a riscurilor; este necesar sã se verifice dacã
alimentele importate respectã cel puþin aceleaºi norme sanitare ca cele
produse în Comunitate sau norme echivalente.
De asemenea, regulamentul stabileºte dispoziþiile generale privind
producþia primarã ºi activitãþile conexe, recomandãri pentru ghidurile de
bune practici de igienã, precum ºi cerinþele de igienã generale aplicabile
tuturor operatorilor din sectorul alimentar: cerinþe de igienã aplicabile
incintelor utilizate pentru alimente; cerinþe de igienã pentru încãperile în
care se preparã, se trateazã sau se prelucreazã alimentele; cerinþe pentru
incintele mobile ºi/sau temporare, incintele utilizate în principal ca locuinþe
particulare, dar în care se preparã cu regularitate alimente comercializabile;
cerinþe pentru transport, alimentarea cu apã, igiena personalã, deºeurile
alimentare; cerinþe aplicabile echipamentelor; dispoziþii privind
împachetarea ºi ambalarea alimentelor; cerinþe privind tratamentul termic
al alimentelor; cerinþe privind formarea profesionalã ºi instruirea
personalului implicat în întregul lanþ alimentar53.
4. Sistemul analizei riscurilor ºi a punctelor critice de control
(HACCP)
4.1 Prezentare generalã a sistemului HACCP
Regulamentul prevede analiza riscurilor ºi a punctelor critice de control,
stabilind principiile dupã care se ghideazã, respectiv: identificarea
oricãror riscuri care trebuie prevenite, eliminate sau reduse la un nivel
acceptabil, identificarea punctelor critice de control în etapa sau etapele
în care controlul este esenþial pentru a preveni riscul sau pentru a-l reduce
la un nivel acceptabil; stabilirea unor limite critice la punctele critice de
control capabile sã separe domeniul acceptabil de cel inacceptabil din
punctul de vedere al prevenirii, eliminãrii sau reducerii riscurilor
identificate; stabilirea ºi punerea în aplicare a unor proceduri eficace de
monitorizare în punctele critice de control; stabilirea unor mãsuri
corective pentru cazurile în care un punct critic de control nu este
controlat; stabilirea unor proceduri care se aplicã cu periodic pentru a
se verifica funcþionarea efectivã a mãsurilor menþionate la literele (a)-(e)ºi
definirea unor documente ºi evidenþe în funcþie de natura ºi dimensiunea
53

Art. 1 din regulament.
iaduer.ro  Afaceri juridice europene  Nr. 1/201331

întreprinderii din sectorul alimentar pentru a demonstra aplicarea
efectivã a mãsurilor menþionate la literele (a)-(f)54.
În ceea ce priveºte sistemul de principii HACCP, acesta a evoluat destul
de rapid în þãrile dezvoltate, începând cu anul 1972 pânã în anul 1997. În
þãrile în curs de dezvoltare se doreºte o evoluþie mult mai rapidã, având
în vedere creºterea acceleratã a globalizãrii în ceea ce priveºte comerþul
cu alimente55.
Prin intermediul analizei riscurilor ºi a punctelor critice de control,
persoanele implicate în întreprinderile alimentare controleazã pericolele
pe care le pot prezenta alimentele. Într-un document elaborat de Comisie56
s-a fãcut recomandarea cãtre operatorii din sectorul industriei alimentare
sã þinã cont, atunci când creeazã, aplicã ºi menþin proceduri permanente
bazate pe cele ºapte principii aplicabile analizei riscurilor ºi a punctelor
critice de control, de principiile stabilite în anexa 1 a documentului la
care facem referire.
Potrivit prevederilor anexei menþionate anterior, în cadrul enunþãrii
principiilor generale, se afirmã faptul cã HACCP are o bazã ºtiinþificã ºi
este sistematicã; identificã pericolele specifice ºi determinã mãsurile de
control, în scopul de a garanta siguranþa alimentarã. HACCP este un
instrument pentru evaluarea pericolelor ºi stabilirea unui sistem de control
bazat pe prevenire în locul întemeierii în principal pe testarea produsului
final. Întregul sistem HACCP este capabil sã încorporeze modificãrile
aduse, spre exemplu, progresele în echipamentele de proiectare ºi de
prelucrare a procedurilor sau evoluþiile tehnologice57.
Aºa cum se aratã încã din preambulul Regulamentului 852/2004, siguranþa
produselor alimentare presupune întrunirea mai multor condiþii. Astfel,
trebuie stabilite condiþii minime de igienã, trebuie efectuate controale
oficiale pentru a se constata dacã operatorii din sectorul alimentar respectã
cerinþele de igienã, iar operatorii trebuie sã facã aplicarea programelor ºi
Art. 5 alin. (2) din regulament.
A se vedea Carol A. Wallace, William H. Sperber, Sara E. Montimore, Food Safety for
thr 21st Century. Managing HACCP and Food Safer Throughout the Global Supply Chain,
ed. Wiley- Backwell, Oxford, 2011, p. 15.
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Comisia Comunitãþilor Europene, Document de orientare asupra aplicãrii procedurilor
bazate pe principiile analizei riscurilor, Bruxelles, 2005, document nepublicat, disponibil
la adresa http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guide_en.htm,
SANCO/1955/2005 Rev. 3.
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SANCO/1955/2005 Rev. 3, anexa I, p. 5.
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a procedurilor de siguranþã alimentarã pe baza principiilor HACCP58. Nu
este suficient, aºadar, ca un produs alimentar sã fie conform doar cu
anumite prevederi legale pentru a garanta cã produsul este sigur pentru
consumul uman ºi nu pune în pericol sãnãtatea sau viaþa consumatorilor.
Prevederile Regulamentului 852/2004 fac trimitere la principiile enunþate
în Codex alimentarius în legãturã cu HACCP, fãcând precizarea cã aceste
principii trebuie sã fie flexibile pentru a putea fi aplicate cu succes în
orice situaþie59. Prevederile la care vom face referire în cele ce urmeazã
nu se aplicã producþiei primare pentru consum privat, pregãtirii,
manipulãrii sau depozitãrii produselor alimentare pentru consum privat,
livrãrilor directe de cãtre producãtor a unor cantitãþi mici de produse
primare la consumatorii finali sau unitãþile locale de desfacere cu
amãnuntul care le desfac direct la consumatorii finali ºi nici centrelor de
colectare ºi tãbãcãriilor care intrã în categoria întreprinderilor din sectorul
alimentar doar pentru cã utilizeazã materii brute pentru producþia de
gelatinã sau colagen60.
4.2. Principiile aplicabile sistemului HACCP
Având în vedere dispoziþiile cuprinse de Regulamentul 852/2004 care
fac trimitere la principiile enunþate de Codex alimentarius, în cele ce
urmeazã vom analiza pe scurt principiile enunþate în documentul adoptat
de cãtre Comisia Codex alimentarius61 ºi orientãrile elaborate în vederea
aplicãrii acestor principii.
Prima parte a anexei 1 stabileºte principiile adoptate de cãtre Comisia
Codex alimentarius cu referire la HACCP, în timp ce a doua parte
stabileºte orientãrile generale pentru aplicarea principiilor.
Sistemul HACCP constã, potrivit documentului analizat, într-un numãr
de ºapte principii, respectiv: efectuarea unei analize a riscului,
determinarea punctelor critice de control, stabilirea limitelor critice,
stabilirea unui sistem de monitorizare a punctelor critice de control,
stabilirea mãsurilor corective care trebuie adoptate atunci când
monitorizarea indicã cã un anumit punct critic de control nu este controlat,
de a stabili procedurile de verificare pentru a confirma cã sistemul HACCP
Regulamentul 852/2004, paragraful 12.
Ibidem, paragraful 15.
60
Ibidem, art. 1 alin. (2).
61
A se vedea Annex to CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4 - 2003), p. 21.
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funcþioneazã eficient ºi stabilirea unei documentaþii referitoare la toate
procedurile ºi înregistrãrile relative la aceste principii ºi aplicarea lor62.
În ceea ce priveºte aplicarea primului principiu, echipa HACCP trebuie
sã întocmeascã o listã cu riscurile care se pot produce în cadrul fiecãrui
pas în parte din cadrul producþiei, procesãrii, manufacturãrii ºi distribuþiei.
În continuare, se efectueazã o analizã a riscurilor care sunt de atare
naturã încât eliminarea sau reducerea lor la un nivel acceptabil este
esenþialã în producerea unor alimente sigure63.
În efectuarea analizei riscurilor ar trebui sã se þinã cont, acolo unde este
posibil, de urmãtoarele aspecte: probabilitatea apariþiei riscurilor ºi
gravitatea efectelor negative asupra sãnãtãþii, evaluarea calitativã ºi/sau
cantitativã a prezenþei riscurilor, supravieþuirea sau multiplicarea
microorganismelor, producþia sau persistenþa în alimente de toxine,
substanþe chimice sau agenþi fizici, precum ºi condiþiile care conduc la
aspectele de mai sus. Trebuie avute în vedere cu aceastã ocazie mãsurile
de control care se aplicã fiecãrui risc în parte, în mãsura în care aceste
mãsuri existã64.
Urmãtorul principiu, acela al determinãrii punctelor critice de control,
presupune cã, în eventualitatea în care a fost identificat un pericol într-un
moment în care controlul este necesar pentru asigurarea siguranþei
produsului respectiv, iar, în ceea ce priveºte etapa respectivã, nu existã
nicio mãsurã de control, atunci produsul sau procesul trebuie sã fie
modificat la acea etapã, pentru a se include o mãsurã de control.
Stabilirea unui sistem de monitorizare pentru fiecare risc în parte trebuie
sã fie efectuatã în aºa fel încât sã se asigure rapiditatea care trebuie sã
existe în cadrul acestor proceduri. Toate înregistrãrile ºi documentele
asociate trebuie sã fie semnate de persoana care face monitorizarea ºi de
un oficial responsabil cu revizuirea din cadrul companiei. Urmãtorul
principiu, acela al stabilirii acþiunilor corective se aplicã în urmãtoarea
manierã: acþiuni specifice de corecþie trebuie stabilite în legãturã cu fiecare
punct critic de control, pentru a putea fi în mãsurã sã fie combãtut atunci
când intervine65. Prin acþiunile întreprinse trebuie sã existe certitudinea
cã punctul critic de control este adus sub control.
62
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În cadrul principiului al ºaselea, trebuie sã se stabileascã proceduri de
verificare, frecvenþa acestor verificãri ar trebui sã fie suficientã pentru a
verifica dacã sistemul HACCP funcþioneazã în mod corespunzãtor. Deºi
nu se prevede un termen precis pentru frecvenþa verificãrilor, apreciem
cã trebuie sã se stabileascã de la caz la caz, în funcþie de pericolul care
poate interveni ºi consecinþele dãunãtoare pe care le poate avea. Anexa
I enumerã câteva exemple de activitãþi de verificare, respectiv: revizuirea
sistemului ºi a planului HACCP, precum ºi a înregistrãrilor, revizuirea
abaterilor ºi dispoziþiile produselor, confirmarea faptului cã punctele critice
de control sunt þinute sub control66.
Ultimul principiu presupune stabilirea documentaþiei ºi pãstrarea
înregistrãrilor, în documentul analizat fãcându-se referire la necesitatea
pãstrãrii acestor documente ºi înregistrãri pentru aplicarea sistemului
HACCP. Nivelul de documentaþie necesar va depinde întotdeauna de
nevoile ºi de complexitatea operatorului care pune în practicã sistemul67;
aºadar, nivelul documentaþiei va fi diferit dacã suntem în prezenþa unui
operator dezvoltat, faþã de documentaþia care este necesarã în cazul unui
operator mai puþin dezvoltat.
Dupã cum se poate observa, principiile stabilite de Regulamentul 852/
2004 sunt identice cu principiile analizate mai sus. Acest aspect evidenþiazã
încã o datã strânsa colaborare între Uniunea European ºi Codex
alimentarius, precum ºi tendinþa stabilirii unor norme uniforme referitoare
la siguranþa pentru produsele alimentare, având în vedere cã produsele
alimentare care provin din Uniune pot fi exportate, la fel cum ºi produsele
alimentare care provin din afara Uniunii pot fi importate. Mai mult decât
atât, înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului 852/2004, ºi la nivelul
Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (în continuare OMS) a fost elaborat
un document68, prin acesta afirmându-se necesitatea unei metode efective
de garantare a siguranþei alimentare, stabilindu-se sistemul HACCP ºi
beneficiile sale, statutul internaþional al sistemului HACCP, precum ºi
anumite consideraþii pentru punerea în practicã a acestui sistem.
Conform documentului adoptat de OMS, s-a precizat cã sistemul HACCP
reprezintã un sistem folosit ca o metodã a asigurãrii siguranþei alimentare
Ibidem.
Ioannis S. Arvanitozannis, HACCP and ISO 22000. Application to Foods of Animal
Origin, ed. Wiley-Blackwell, Oxford, 2009, p. 13.
68
Documentul este disponibil la adresa: http://www.who.int/foodsafety/fs_management/
en/intro_haccp.pdf.
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în producerea, procesarea, fabricarea ºi prepararea alimentelor...sistemul
HACCP poate fi folosit pentru studierea practicilor referitoare la
prepararea alimentelor ºi pentru a identifica ºi stabili comportamentele
periculoase, care trebuie sã fie în vizorul intervenþiilor referitoare la
educaþia sãnãtãþii69.
În acelaºi document s-au arãtat ºi beneficiile utilizãrii sistemului HACCP,
apreciindu-se cã acest sistem depãºeºte multe dintre limitãrile abordãrilor
tradiþionale care se bazeazã fie pe inspecþii, fie pe testarea produsului
final, inclusiv: dificultatea de prelevare ºi examinare a unor probe
suficiente pentru a obþine informaþii semnificative, reducerea posibilitãþilor
ca un produs sã fie retras, identificarea problemelor fãrã a înþelege cauzele.
Sistemul HACCP este privit ca suficient de flexibil pentru a se adapta
modificãrilor aduse, precum progresele în echipamentele de proiectare,
îmbunãtãþirea procedurilor de prelucrare ºi evoluþiile tehnologice legate
de produs.
Pentru a evidenþia încã o datã strânsa colaborare între organizaþiile ºi
organismele cu competenþe în domeniul siguranþei pentru produsele
alimentare, documentul la care am fãcut referire pânã în prezent a preluat
în întregime documentul întocmit de Comisia Codex alimentarius în
vederea executãrii sistemului HACCP.
Pentru a pune cu succes în aplicare sistemul HACCP, este necesar ca
anterior introducerii acestuia sã se conºtientizeze necesitatea de a trece
la acest sistem având în vedere beneficiile sale, dintre care sunt amintite:
reducerea incidenþei toxiinfecþiilor alimentare, asigurarea unei
aprovizionãri cu alimente sigure pentru populaþie, facilitarea comerþului
cu alimente.
Cu toate cã aparent introducerea sistemului HACCP pare uºoarã, aceasta
poate ridica în anumite situaþii probleme care, dacã nu sunt corect
gestionate, pot conduce la un eºec în aplicarea principiilor HACCP.
În ceea ce priveºte beneficiile utilizãrii sistemului HACCP, acestea apar
dacã principiile acestui sistem sunt conturate, executate ºi menþinute.
Douã dintre beneficiile cele mai mari care intervin odatã cu utilizarea
sistemului HACCP sunt protecþia sãnãtãþii publice ºi protecþia firmelor
69
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producãtoare. Primul beneficiu important, cel al protecþiei sãnãtãþii publice,
reprezintã o prioritate pentru fiecare producãtor din sistemul alimentar.
Toþi consumatorii au dreptul la o alimentaþie sigurã, iar fiecare operator
doreºte sã aibã încrederea publicului ºi încrederea în produsul pe care îl
produce. Al doilea beneficiu al punerii cu succes în practicã a sistemului
HACCP este cel al protejãrii firmei producãtoare. Unele dintre companiile
producãtoare sunt incapabile sã îºi revinã dupã un eveniment negativ
referitor la siguranþa alimentarã70.
Aºa cum precizam mai sus, punerea în practicã a sistemului HACCP nu
reprezintã în toate cazurile un succes. Probleme apar în momentul în
care ansamblul procedurilor pe care le presupune nu este înþeles în mod
corect. Dintre neînþelegerile care intervin, cele mai dese sunt cele
referitoare la costurile ridicate ale introducerii sistemului, la confuzia
dintre planul sistemului ºi sistemul însuºi precum ºi la faptul cã HACCP
este complicat ºi necesitã foarte multã documentaþie71.
Foarte multe eºecuri în legãturã cu introducerea sistemului au intervenit
ºi ca urmare a aplicãrii incomplete a principiilor ºi paºilor care trebuie
urmaþi pentru transpunerea cu succes în practicã a sistemului HACCP.
Astfel, în unele cazuri s-au aplicat numai unele dintre principii, principiile
nu au fost aplicate în mod corect, nu au fost identificate în mod corect
riscurile º.a.m.d.72.
Este evident cã, asemenea oricãrei proceduri, ºi sistemul HACCP poate
provoca eºecuri în eventualitatea în care nu este gestionat corespunzãtor.
În toate cazurile în care sunt respectate întru totul principiile stabilite în
Regulamentului 852/2004 ºi documentele elaborate în cadrul organismelor
ºi organizaþiilor implicate în siguranþa alimentarã, punerea în practicã a
acestui sistem are doar aspecte benefice menite sã creascã încrederea
consumatorilor în produsele care se gãsesc pe piaþã.
Un alt aspect important în ceea ce priveºte acest sistem este cã acesta nu
beneficiazã de reglementare doar la nivelul Uniunii, bucurându-se de
acelaºi tratament ºi în contextul juridic internaþional. Aºa cum am arãtat,
la nivelul Comisiei Codex alimentarius ºi la nivelul Organizaþiei Mondiale
a Sãnãtãþii au fost adoptate documente în vederea punerii în practicã a
Carol A. Wallace, William H. Sperber, Sara E. Montimore, op. cit., p. 25.
Ibidem.
72
Pentru detalii, a se vedea Ioannis Arvanitozannis, HACCP and ISO 22000..., op. cit.,
p. 15.
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acestui sistem. Având în vedere cã produsele alimentare nu sunt
consumate doar pe teritoriul Uniunii ºi cã produsele care provin din
Uniune sunt exportate, este deosebit de important sã existe o serie de
reguli comune, chiar dacã acestea îºi gãsesc reglementarea în acte
legislative sau documente adoptate de instituþii ale Uniunii sau de alte
organisme care au competenþã de legiferare într-un domeniu clar
determinat.
5. Concluzii
Scopul reglementãrii acestui sistem HACCP în Regulamentul 852/2004
este de a aplica proceduri specifice în vederea controlãrii pericolelor
care pot interveni în legãturã cu alimentele. Obiectivul propus prin
adoptarea regulamentului poate fi atins prin intermediul mai multor
mijloace, þinând cont de faptul cã procedurile folosite pentru a controla
pericolele care intervin în legãturã cu siguranþa alimentarã trebuie sã se
bazeze pe riscuri. În opinia noastrã, punerea în practicã a acestui sistem
în mod corect nu poate aduce decât beneficii, deoarece acesta presupune
doar controlul intervenirii unui pericol, iar, în cazul în care pericolul este
pendinte, trebuie sã se procedeze la neutralizarea lui.
O aplicare eficace a sistemului HACCP presupune, printre altele, aºa
cum arãtam ºi la începutul prezentului studiu, o strânsã colaborare între
acele instituþii, agenþii ºi organizaþii internaþionale ce au stabilite
competenþe în domeniul siguranþei pentru produsele alimentare.
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JURISPRUDENÞÃ
RECEPTAREA DREPTULUI UNIUNII EUROPENE PRIN
JURISPRUDENÞA CURÞII CONSTITUÞIONALE A ROMÂNIEI
SELECÞIE DE DECIZII PRONUNÞATE ªI PUBLICATE ÎN
PERIOADA 1 IANUARIE 2013 - 1 APRILIE 2013
Dr. Marieta SAFTA73

1. Declanºarea procedurii de infringement - situaþie
extraordinarã în sensul art. 115 alin. (4) din Constituþie
(Decizia nr. 2 din 17 ianuarie 2013, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 110 din 25 februarie 2013)
Curtea Constituþionalã a fost sesizatã în cauzã cu excepþiei de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 125, art. 126, art. 127 ºi art. 150
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, art. I pct. 25 din
Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 138/2004 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466
din 1 iunie 2005, Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 106/2007 pentru
modificarea ºi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 18
octombrie 2007, ale Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 109/2009
pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
ale Ordonanþei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã,
republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie
2007 precum ºi ale Legii nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 25 mai 2004.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorii acesteia au susþinut,
în esenþã, cã dispoziþiile legale criticate sunt neconstituþionale, întrucât
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prin intermediul unor ordonanþe ºi ordonanþe de urgenþã s-a reglementat
în domeniul legii organice, afectându-se îndatoririle fundamentale (legate
de contribuþiile financiare) prevãzute de Legea fundamentalã. Guvernului
nu îi este permis sã reglementeze prin ordonanþe de urgenþã în materia
obligaþiilor de platã a taxelor ºi impozitelor, fiind vorba de afectarea în
mod negativ a unei îndatoriri fundamentale, lucru interzis de art. 115
alin. (6) din Legea fundamentalã. Mai mult, aceste modificãri aduse Codului
fiscal ºi de procedurã fiscalã nu puteau fi operate decât printr-o lege a
Parlamentului, potrivit art. 139 din Constituþie. De asemenea, în cazul
ordonanþelor de urgenþã adoptate, nu a fost respectatã condiþia existenþei
unei situaþii extraordinare, iar faptul cã existã o lege de aprobare a unei
ordonanþe de urgenþã nu duce la înlãturarea viciului de neconstituþionalitate.
Pronunþându-se cu privire la excepþia de neconstituþionalitate ridicatã în
cauzã, Curtea Constituþionalã a analizat ºi constituþionalitatea extrinsecã
a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.106/2007, din perspectiva art.
115 alin. (4) din Constituþie, potrivit cãruia Guvernul poate adopta
ordonanþe de urgenþã numai în situaþii extraordinare, a cãror
reglementare nu poate fi amânatã, având obligaþia de a motiva urgenþa
în cuprinsul acestora.
Respingând ca neîntemeiatã excepþia de neconstituþionalitate referitoare
la aceastã ordonanþã de urgenþã, Curtea a reþinut urmãtoarele: Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr.106/2007 a fost adoptatã motivându-se în
preambulul sãu cã s-ar fi ajuns la nerespectarea obligaþiilor asumate
faþã de Comisia Europeanã referitoare la transpunerea directivelor
comunitare în domeniu, precum ºi la imposibilitatea respectãrii
calendarului bugetar aºa cum este stabilit prin Legea nr. 500/2002 privind
finanþele publice, cu modificãrile ulterioare, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002. În nota de
fundamentare a ordonanþei de urgenþã se menþioneazã, de asemenea,
necesitatea combaterii evaziunii fiscale. Referitor la justificarea unei
situaþii extraordinare prin faptul cã România ar risca declanºarea
procedurii de infringement74, Curtea s-a pronunþat (de exemplu, prin
Decizia nr. 1.540 din 6 decembrie 2011, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 151 din 7 martie 2012), reþinând cã atât
timp cât Comisia Europeanã nu a sesizat Curtea de Justiþie a
Acþiunea în constatarea neîndeplinirii de cãtre un stat membru a obligaþiilor care îi
revin în temeiul tratatelor (art. 258 TFUE).
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Uniunii Europene în cadrul acestei proceduri, nu existã o situaþie
extraordinarã în sensul jurisprudenþei instanþei de contencios
constituþional. În cazul de faþã, Guvernul a încercat luarea unor mãsuri
care sã combatã evaziunea fiscalã într-un domeniu în care s-a înregistrat
o activitate concertatã, repetitivã ºi speculativã de evaziune fiscalã,
activitate de naturã sã afecteze grav bugetul de stat. În concret, s-a ajuns
la situaþia ca persoane fizice sã preia din obiectul de activitate a unor
persoane juridice construirea ºi vânzarea pe scarã largã de imobile pentru
care nu încasau ºi nu plãteau T.V.A. În aceste condiþii, Curtea constatã
cã a existat o situaþie extraordinarã a cãrei reglementare nu putea fi
amânatã.
Prin Decizia nr.1540/2011, invocatã în considerentele citate mai sus, Curtea
Constituþionalã a reþinut urmãtoarele: Pe lângã aspectele legate de criza
economicã ºi care în jurisprudenþa Curþii Constituþionale au fost
considerate motive importante, dar nu suficiente pentru a justifica
existenþa situaþiei extraordinare [de exemplu. Decizia nr. 188 din 2 martie
2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din
14 aprilie 2010, ºi Decizia nr. 1.533*) din 28 noiembrie 2011, nepublicatã
la data pronunþãrii prezentei decizii], Curtea urmeazã a avea în vedere
faptul cã, deºi declanºarea procedurii de infringement în faþa
Curþii de Justiþie a Uniunii Europene prevãzutã de art. 258 din
Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene nu era iminentã
(a se vedea ºi Decizia nr. 802 din 19 mai 2009, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 23 iunie 2009, ºi Decizia nr.
1.599 din 9 decembrie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 67 din 26 ianuarie 2011), ºi cã, de principiu, mãsurile
naþionale necesare pentru implementarea75 directivei trebuie
adoptate de Parlament, în calitatea sa de legiuitor ordinar (a se
vedea Decizia nr. 1.599 din 9 decembrie 2010), necesitatea adoptãrii
acestor mãsuri de cãtre legiuitorul delegat, respectiv Guvernul
României, s-a impus în scopul evitãrii consecinþelor negative ce
s-ar fi produs asupra concurenþei la nivelul Uniunii Europene,
respectiv asigurãrii protecþiei imediate a consumatorilor.
Amintim cã, prin Decizia nr. 802/2009, la care fac trimitere aceste
considerente, Curtea Constituþionalã a reþinut, printre altele, urmãtoarele:
Cu privire la criticile de constituþionalitate extrinsecã, ºi anume pretinsa
încãlcare a dispoziþiilor art. 115 alin. (4) ºi (5) din Constituþie, se reþine
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cã ordonanþa de urgenþã criticatã a fost adoptatã în contextul în
care Comisia Europeanã deschisese procedura de infringement
împotriva României în temeiul art. 226 din Tratatul de instituire
a Comunitãþilor Europene76. Pentru a evita o eventualã procedurã în
faþa Curþii de Justiþie a Comunitãþii Europene, Guvernul a emis aceastã
ordonanþã de urgenþã. În expunerea de motive, pentru a se justifica starea
extraordinarã, precum ºi urgenþa reglementãrii, se invocã necesitatea
adoptãrii de mãsuri pentru a se asigura respectarea normelor de drept
comunitar aplicabile, inclusiv a jurisprudenþei Curþii de Justiþie a
Comunitãþilor Europene. Curtea constatã cã, în conformitate cu
dispoziþiile art. 148 alin. (4) din Constituþie, autoritãþile statului
român s-au angajat sã garanteze ducerea la îndeplinire a
obligaþiilor rezultate din tratatele constitutive ale Uniunii
Europene, din reglementãrile comunitare cu caracter obligatoriu
ºi din actul de aderare. În acest sens, Guvernul este abilitat din
punct de vedere constituþional ca, prin mijloacele pe care ie are
la îndemânã, sã garanteze îndeplinirea obligaþiilor României faþã
de Uniunea Europeanã. Astfel, folosirea ordonanþelor de urgenþã
pentru punerea de acord a legislaþiei naþionale cu cea comunitarã
în situaþia în care era iminentã declanºarea procedurii de
infringement în faþa Curþii de Justiþie este pe deplin constituþionalã. În aceste condiþii, se constatã cã ordonanþa de urgenþã criticatã
respectã exigenþele art. 115 alin. (4) din Constituþie.
2. Incidenþa Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
Temei constituþional de invocare
(Decizia nr.12 din 22 ianuarie 2013, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 114 din 28 februarie 2013)
Curtea Constituþionalã a fost sesizatã cu excepþia de neconstituþionalitate
a prevederilor art. 6 alin. (4), art. 10 alin. (2), art. 15 alin. (5), art. 17 alin.
(1) lit. d) ºi e), art. 88 alin. (1), art. 91 ºi ale art. 931 din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã Radio XXI S.R.L. din Bucureºti într-o cauzã având ca obiect soluþionarea unei acþiuni
în anulare a unui act administrativ emis de Consiliul Naþional al
Audiovizualului.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autoarea acesteia a susþinut,
între altele, cã dispoziþiile art. 88 alin. (1), art. 91 ºi ale art. 931 din Legea
audiovizualului nr.504/2002, contravin prevederilor art. 20 ºi ale art. 23
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din Constituþie. S-a susþinut astfel cã dreptul la prezumþia de nevinovãþie
nu se limiteazã la o garanþie proceduralã proprie procesului penal, ci se
extinde, în accepþiunea tratatelor ºi convenþiilor la care România este
parte, la orice activitate prin care se stabileºte vinovãþia unei persoane,
chiar ºi contravenþionalã. Legea audiovizualului nr. 504/2002 nu prevede
un mecanism procedural care sã instituie pentru colegiul Consiliului
Naþional al Audiovizualului obligaþia de a da posibilitatea celui cercetat
sã fie ascultat înaintea luãrii unei decizii de sancþionare. Excluderea
deciziilor acestei autoritãþi de la aplicabilitatea dreptului contravenþional
ºi plasarea acestora în materia dreptului administrativ nu înlãturã obligaþia
statului de a respecta garanþiile care se rezumã în orice procedurã ce are
sau ar putea avea ca rezultat sancþionarea unei persoane. Mai mult, în
virtutea dreptului la bunã administrare, instituit de art. 41 din Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, orice persoanã are dreptul
de a fi ascultatã înaintea de luarea oricãrei mãsuri individuale care ar
putea sã îi aducã atingere. Scopul final al acestei norme este acela de a
preîntâmpina posibilitatea congestionãrii rolului instanþelor judecãtoreºti
în cauze ce ar putea fi stinse prin simpla ascultare a persoanei implicate.
Faptul cã ºedinþele Consiliului Naþional al Audiovizualului sunt publice
nu implicã acoperirea acestui drept de a fi ascultat ºi nu îi garanteazã
caracterul efectiv. Absenþa unei înºtiinþãri prealabile din care sã rezulte
în mod efectiv pentru persoana interesatã cã situaþia sa urmeazã a fi
luatã în discuþie, posibilitatea de a participa ºi metodele de apãrare duc
practic la lipsirea de efecte a garanþiei instituite prin Cartã. În temeiul
textelor de lege criticate, Consiliul Naþional al Audiovizualului are
competenþa generalã de a aplica sancþiuni de naturã contravenþionalã
prin acte administrative, însã calificarea actului constatator ca fiind
administrativ nu poate scuti organul emitent de la obligaþia respectãrii
unei garanþii europene. S-a mai arãtat cã decizia de sancþionare instituie
ºi obligaþia difuzãrii textului deciziei, ceea ce echivaleazã cu o asumare
publicã a vinovãþiei, indiferent dacã decizia este atacatã în instanþã ºi
indiferent dacã aceasta se pronunþã în sensul nelegalitãþii actului
constatator. Prejudiciul astfel creat este evident ºi imposibil de reparat.
Se stabileºte astfel un regim sancþionator dublu ºi inechitabil, având în
vedere cã persoana sancþionatã trebuie sã plãteascã ºi o amendã, dar sã
îºi asume public aceastã sancþiune pentru a nu se supune unor sancþiuni
mult mai drastice, care pot ajunge pânã la suspendarea dreptului de
transmisie. S-a conchis cã lipsa posibilitãþii persoanei de a fi ascultatã ºi
imposibilitatea acesteia de a se apãra în faþa publicului reprezintã o
încãlcare a normelor europene care garanteazã drepturile fundamentale
ºi înfrânge prevederile art. 20 ºi ale art. 23 din Constituþie.
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Respingând ca neîntemeiatã excepþia de neconstituþionalitate, Curtea
Constituþionalã a reþinut ºi urmãtoarele considerente: în ce priveºte
prevederile art. 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene, referitoare la dreptul la bunã administrare, Curtea observã,
mai întâi, cã acestea pot fi invocate prin prisma art. 148, ºi nu a
art. 20 din Constituþie, cum a indicat autorul excepþiei, deoarece, potrivit
art. 6 alin. (1) din Tratatul privind Uniunea Europeanã (versiunea
consolidatã), Uniunea recunoaºte drepturile, libertãþile ºi principiile
prevãzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7
decembrie 2000, astfel cum a fost adaptatã la 12 decembrie 2007, la
Strasbourg, care are aceeaºi valoare juridicã cu cea a tratatelor. De
altfel, în acelaºi sens a statuat Curtea Constituþionalã ºi prin Decizia nr.
967 din 20 noiembrie 2012, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 853 din 18 decembrie 2012: raportarea acestor prevederi
(art. 47 - Dreptul la o cale de atac eficientã ºi la un proces echitabil
cuprinse în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene  n.n.)
cuprinse într-un act având aceeaºi forþã juridicã ca ºi tratatele constitutive
ale Uniunii Europene trebuie sã se facã la dispoziþiile art. 148 din
Constituþie, iar nu la cele cuprinse în art. 20 din Legea fundamentalã,
care se referã la tratatele internaþionale privind drepturile omului. Cu
referire la fondul dreptului invocat, Curtea constatã cã acesta nu
are incidenþã în cauza de faþã. Potrivit dispoziþiilor art. 41 din
Cartã, dreptul la bunã administrare semnificã dreptul oricãrei
persoane - cetãþean al Uniunii Europene  de a beneficia, în ce
priveºte problemele sale, de un tratament imparþial, echitabil ºi
într-un termen rezonabil din partea instituþiilor, organelor,
oficiilor ºi agenþiilor Uniunii. Aºadar, dreptul la bunã
administrare, astfel cum acesta este prevãzut în Cartã, poate fi
invocat în relaþia dintre cetãþenii Uniunii Europene ºi instituþiile,
organele ºi agenþiile Uniunii, cu privire la activitatea acestora
din urmã.
3. Respectarea obligaþiilor asumate prin aderarea la Uniunea
Europeanã. Consecinþe în planul legiferãrii
(Decizia nr. 58 din 21 februarie 2013, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 155 din 22 martie 2013)
Curtea Constituþionalã a fost sesizatã cu excepþia de neconstituþionalitate
a prevederilor Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
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În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate s-a susþinut cã, la adoptarea
legii criticate, a fost încãlcat principiul bicameralismului, întrucât
propunerea legislativã a fost adoptatã de Senat într-o redactare diferitã ºi
cu un conþinut contrar propunerii legislative iniþiale, ignorându-se forma
adoptatã de Camera Deputaþilor în care se propunea modificarea art. 21
alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 pentru a
pune de acord textul cu Decizia Curþii Constituþionale nr. 1.609 din 9
decembrie 2010. Totodatã, abrogarea art. 21 alin. (2) din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004 contravine ºi art. 75 alin. (4)
din Constituþie, întrucât Camera decizionalã trebuia sã retrimitã legea la
prima Camerã sesizatã, Camera Deputaþilor, aceasta având competenþa
de a decide definitiv, potrivit dispoziþiilor constituþionale. S-a mai arãtat
cã legea criticatã contravine ºi art. 79 alin. (1) din Constituþie, întrucât
avizul favorabil al Consiliului Legislativ a fost obþinut cu privire la textul
propus de iniþiator, iar nu referitor la un text cu efecte juridice fundamental
diferite, chiar antagonice. Adoptarea de cãtre legiuitor a unor norme
contrare celor hotãrâte printr-o decizie a Curþii Constituþionale contravine
art. 147 din Constituþie. Prin desfiinþarea unei cãi extraordinare de atac
prevãzute de contenciosul administrativ s-a produs un efect opus celui
preconizat prin soluþia Curþii Constituþionale.
Respingând ca devenitã inadmisibilã excepþia de neconstituþionalitate, în
considerarea faptului cã, prin Decizia nr. 1.039 din 5 decembrie 2012,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 29 ianuarie
2013, excepþia de neconstituþionalitate a Legii nr. 299/2011 pentru
abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr.554/
2004 a fost admisã, legea fiind constatatã ca neconstituþionalã în ansamblul
sãu, ºi fãcând referire la considerentele care au fundamentat aceastã
decizie de admitere, Curtea Constituþionalã a reþinut urmãtoarele:
înlãturarea prin Legea nr. 299/2011 a unui mijloc procedural care
permitea redeschiderea unor procese soluþionate irevocabil, dar în cursul
cãrora s-a încãlcat dreptul Uniunii Europene, mijloc care asigura
aplicarea unitarã a legislaþiei europene, astfel cum trebuia
aceasta interpretatã încã de la intrarea sa în vigoare, este de
naturã sã nesocoteascã obligaþia asumatã de statul român prin
Actul de aderare, obligaþie înscrisã în art. 4 alin. (3) din Tratatul
privind Uniunea Europeanã77 ºi garantatã prin art. 148 alin. (4)
din Constituþie.
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Menþiune: Prin Decizia nr. 1.039 din 5 decembrie 2012, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 29 ianuarie 2013, Curtea
Constituþionalã a admis excepþia de neconstituþionalitate ºi a constatat cã
Legea nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, în ansamblul sãu, este
neconstituþionalã; prevederile art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt neconstituþionale în mãsura
în care se interpreteazã în sensul cã nu pot face obiectul revizuirii hotãrârile
definitive ºi irevocabile pronunþate de instanþele de recurs, cu încãlcarea
principiului prioritãþii dreptului Uniunii Europene, atunci când nu evocã
fondul cauzei.
A se vedea ºi Decizia nr. 63 din 21 februarie 2013, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 22 martie 2013.
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VARIA
Pluralism and European Private Law
Hart Publishing, 2013, 294 p., ISBN 9781849463379
Leone Niglia (ed.)

Cât de mult drept privat ar trebui creat (ºi, deci, armonizat) în Uniunea
Europeanã? Cât de mult drept ar trebui sã rãmânã în competenþa exclusivã
a statelor membre UE? Cum ar trebui organizate raporturile dintre nivelul
european ºi cel al statelor membre? Care sunt caracteristicile sferei în
care nivelul statal ºi cel european se suprapun în acest moment în UE?
Pluralism and European Private Law oferã câteva posibile rãspunsuri
acestor întrebãri, propunând descompunerea teoriilor pluralismului în
idei care ar putea fi aplicate dreptului privat în Uniunea Europeanã.
Volumul îºi propune sã facã legãtura între dreptul public ºi dreptul privat,
analizând dreptul privat european prin prisma mai multor teorii ale
pluralismului ºi investigând modalitãþi mai noi sau mai vechi de a înþelege
în general pluralismul juridic. Concret, colecþia de lucrãri editatã de Niglia
doreºte sã completeze lacunele din vasta literaturã despre pluralism,
fiind primul volum dedicat în întregime înþelegerii pluralismului din
punctul de vedere al domeniului dreptului privat. Contribuþiile autorilor
privesc aspecte comparative, critice, istorice, teoretice ºi normative ale
teoriilor pluraliste, din perspectiva dreptului privat. Volumul oferã o
oportunitate celor interesaþi sã se implice inovativ în idei problematice
din punct de vedere conceptual care pot folosi doctrinarilor de drept
european privat, inclusiv în dezbaterile pe marginea Cadrului european
comun de referinþã.
Dintre lucrãrile volumului, ies în evidenþã titluri precum Ideologia monistã
versus realitatea pluralistã  Spre o concepþie normativã a dreptului privat
european  Hans Micklitz, Sãrãcia constituþionalismului global 
Massimo La Torre, Drept contractual european prin ºi dincolo de pluralism
 cazul unui instrument opþional  Benedicte Fauvarkue-Cosson, O
privire radicalã asupra pluralismului juridic  Jan Smits sau Pluralism
juridic în Europa: legi naþionale, legislaþie europeanã ºi codificãri
nelegislative  Nils Jansen.
Gabriela ZANFIR
iaduer.ro  Afaceri juridice europene  Nr. 1/201347

Motive Matters! An exploration of the notion
deliberate breach of contract and its consequences
for the application of remedies
Intersentia, 2013, 243 p., ISBN 978-1-78068-163-4
Martijn van Kogelenberg

Scurt expozeu
Descrierea lucrãrii78. Lucrarea este o pledoarie în sprijinul ideii conform
cãreia, în funcþie de cauzele de neexecutare a obligaþiilor contractuale,
urmeazã a fi reþinute consecinþe juridice diferite. Analiza este fãcutã cu
referire particularã la ceea ce legislaþiile de common law [dreptul
anglo-saxon, dreptul cutumiar] numesc deliberate breach of contract
(sau, în formula de abordare proprie dreptului continental, neexecutarea
intenþionatã a obligaþiilor contractuale) sub aspectul naturii ºi intensitãþii
remediilor (sau, în terminologia comunã legislaþiilor romano-germanice
a drepturilor recunoscute în favoarea creditorului în caz de neîndeplinire
a obligaþiilor contractuale). Deliberate breach of contract/neexecutarea
intenþionatã a obligaþiei contractuale necesitã un rãspuns diferit ºi, practic,
mai sever din partea legiuitorului, întrucât punerea la dispoziþie a unor
remedii identice pentru toate cazurile de încãlcare a obligaþiilor
contractuale ar reprezenta o ameninþare pentru încrederea pãrþilor în
dreptul contractual.
Aceastã realitate trebuie sã se reflecte în amenajarea datã remediilor ºi,
în consecinþã, prerogativele recunoscute creditorului trebuie sã fie în
mod adecvat concepute. În general, autorul argumenteazã cã partea
prejudiciatã prin deliberate breach of contract ar trebui sã beneficieze
de un puternic drept de a cere executarea silitã a contractului, de a avea
un acces mai uºor la daune-interese ºi chiar de a le primi într-un cuantum
mai mare. Argumentele invocate în sprijinul concepþiei propuse sunt
extrase din cercetarea juridicã de tip comparat  sub forma, în principal,
a studiului hotãrârilor judecãtoreºti, a contribuþiilor academice ºi a altor
surse juridice: în alþi termeni, respectând abordarea juridicã clasicã 
precum ºi din literatura juridicã ºi economicã.
Prima secþiune constituie traducerea prezentãrii oficiale a lucrãrii de pe site-ul
Intersentia.
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ªi despre cuprins. Sintetizând liniile generale în care a fost gândit cuprinsul
lucrãrii, aceasta debuteazã cu o descriere a semnificaþiilor noþiunilor de
contract, neexecutarea obligaþiilor contractuale ºi a consecinþelor
neexecutãrii (mai exact a remediilor oferite creditorului) nu numai din
perspectiva comparativã a abordãrii proprii sistemului de common law
[drept cutumiar] ºi a celui romano-germanic ci ºi cu referire la instrumentele
de soft law79 (PECL80, DCFR81 ºi PICC82), respectiv la relativ recenta
propunere de regulament privind un drept comun european în materie
de vânzare83.
Neexecutarea contractului face obiectul unor concepþii relativ diferite
dupã cum aceasta intervine în caz de:
- imposibilitate materialã de executare, i) abordarea obiectivã proprie
dreptului englez prin recursul la noþiunea specificã de frustration fiind
diferitã de ii) concepþia subiectivã proprie dreptului francez prin recursul
la forþa majorã,
- neexecutarea contractului în absenþa imposibilitãþii materiale de executare
cu i) formula continentalã constând în prevalenþa regulii executãrii în
naturã a obligaþiei contractuale ºi cea a ii) common law-ului caracterizatã
de prioritatea acordatã executãrii prin echivalent, dat fiind rolul redus al
executãrii în naturã (specific performance), aceasta din urmã având un
caracter excepþional, fiind un remediu de equity pentru a controla
consecinþele injuste.
Aceastã distincþie meritã a fi reþinutã ºi prin raportare la diferenþierea pe
care noul Cod civil (art. 1516, 1556-1557 NCC) a înþeles sã o facã între
neexecutarea fãrã justificare a obligaþiei contractuale de cãtre creditor ºi
neexecutarea din cauze justificate (excepþia de neexecutare ºi
imposibilitatea de executare) ºi consecinþele diferite ataºate acestora.
Cititorul este familiarizat cu înþelesul noþiunii specifice de breach of
contract care, în dreptul englez, semnificã neexecutarea oricãrei obligaþii
contractuale [....] ºi care nu poate fi reþinutã decât în situaþia în care
creditorul poate pretinde daune-interese pentru neexecutare, altfel zis
dacã neexecutarea nu este consecinþa unei cauze exoneratorii (potrivit
79
80
81
82
83

i.e. instrumente fãrã forþã juridicã obligatorie.
Principles of European Contract Law.
Draft Common Frame of Reference.
Principles of International Commercial Contracts.
COM(2011)635.
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comentariilor la art. 8.101 din capitolul 8 Non-performance and remedies
in general din PECL). În alþi termeni, recurgând ºi la interpretãrile doctrinei
de drept comparat, existã breach of contract din moment ce o obligaþie
nu a fost executatã de o parte care nu se poate apãra invocând frustration
(a se vedea R. Cabrillac, Droit européen compare des contrats, LGDJ,
2012, n. 245, p. 167).
Autorul continuã cu dezvoltãri asupra aºa-numitei deliberate breach of
contract (al cãrei echivalent în dreptul continental este neexecutarea
intenþionatã a obligaþiilor contractuale)  o noþiune despre care afirmã
cã ar putea fi analizatã, dar nu definitã  precum ºi a consecinþelor
acesteia asupra remediilor. Sunt detaliate aspecte privind unele concepte
specifice precum: expectation interest (reprezentând paguba generatã
de neexecutare ºi a cãrei despãgubire permite creditorului de a fi adus
în situaþia în care ar fi fost dacã debitorul ºi-ar fi îndeplinit obligaþiile
contractuale), noþiune pe care dreptul englez o delimiteazã de cea de
reliance interest (adicã paguba suferitã de creditorul care a crezut în
validitatea contractului ºi a cãrei reparare îi permite de a fi adus în situaþia
în care s-ar fi aflat dacã nu ar fi contractat), penalty clauses ºi liquidated
damages clauses, punitive damages (pe care ne limitãm de a le enunþa).
În fine, lucrarea se încheie cu propunerea unui cadru de rezolvare a
situaþiilor de neexecutare intenþionatã a obligaþiilor contractuale (conþinând
4 argumente ºi 6 recomandãri pentru adaptarea remediilor) ºi a nu mai
puþin de 8 studii de caz relevante în materie.
Lector univ. dr. Gina ORGA-DUMITRIU84
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Incompatibilitatea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu
cu dispoziþiile art. 110 TFUE
Soluþia legislativã actualã a fost una îndelung dezbãtutã de cãtre legiuitor,
urmãrindu-se în principal gãsirea unei formule legislative care sã nu mai
conþinã deficienþele vãdite a celor anterioare (care instituiau o clarã
diferenþã de tratament în favoarea produselor naþionale  care nu erau
supuse sarcinilor fiscale  ºi cele importate  care erau supuse acestor
sarcini). Astfel, prin OUG 9/2013 legiuitorul a încercat înlãturarea vãditei
diferenþe de tratament fiscal faþã de autovehiculele importate din statele
membre ale Uniunii Europene, în vederea punerii lor în circulaþie în
România ºi produsele naþionale, prin stabilirea faptului cã timbrul de
mediu se va datora ºi pentru produsele naþionale cu privire la care nu
s-au achitat sarcinile fiscale anterior prevãzute de reglementãrile anterioare
[art. 4 alin. (1) lit. c) din OUG 9/2013], precum ºi pentru acele autovehicule
pentru care chiar dacã aceste sarcini fiscale s-au aplicat, ulterior persoanele
cãrora li s-au efectuat aceste prelevãri de naturã fiscalã au obþinut restituirea
lor ca urmare a unei proceduri judiciare [art. 4 alin. (1) lit. d) din OUG 9/
2013].
În ceea ce ne priveºte, considerãm cã, cel puþin dintr-un punct de vedere,
reglementarea actualã cuprinsã în OUG 9/2013 privind timbru de mediu
nu se aflã în consonanþã cu dispoziþiile art. 110 TFUE în ceea ce priveºte
autovehiculele de ocazie [second hand] importate din statele membre
ale Uniunii Europene în vederea punerii lor în circulaþie în România85.
În ceea ce ne priveºte vom avea în vedere exclusiv situaþia expusã de art. 4 lit. a) din
OUG 9/2013 (respectiv autoturismele importate din alte state membre în vederea punerii
lor în circulaþie în România) întrucât dispoziþiile art. 4 lit. b) din OUG 9/2013 sunt
(cvasi)lipsite de incidenþã în practica instanþelor de judecatã, iar în cazurile prevãzute
de pct. c) ºi pct. d) a art. 4 din OUG 9/2013 apreciem cã art. 110 TFUE nu este
aplicabil, întrucât respectivele autovehicule vizate de textele de lege constituie bunuri
naþionale în accepþiunea art. 110 TFUE, iar acest din urmã text nu împiedicã tratarea
diferitã din punct de vedere fiscal a bunurilor naþionale, ci interzice tratarea diferitã a
produselor importate faþã de cele naþionale similare, în detrimentul celor importate.
Dispoziþiile art. 4 din OUG 9/2013 se prezintã în felul urmãtor:
Obligaþia de platã a timbrului intervine o singurã datã, astfel:
a) cu ocazia înscrierii în evidenþele autoritãþii competente, potrivit legii, a dobândirii
dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de cãtre primul proprietar din România
ºi atribuirea unui certificat de înmatriculare ºi a numãrului de înmatriculare;
b) la reintroducerea în parcul auto naþional a unui autovehicul, în cazul în care, la
momentul scoaterii sale din parcul auto naþional, i s-a restituit proprietarului valoarea
rezidualã a timbrului, în conformitate cu prevederile art. 7;
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Astfel, având în vedere dispoziþiile art. 110 TFUE86 normelor fiscale interne
nu le este permis sã favorizeze vânzarea autovehiculelor second hand
naþionale, descurajând corelativ importul de vehicule second hand interne,
aceasta fiind concluzia CJUE: exprimatã în cauza C-402/09, Ioan Tatu,
precit.
Cu toate acestea, apreciem cã acelaºi efect favorizant faþã de produsele
naþionale îl prezintã ºi dispoziþiile OUG 9/2013 privind timbrul de mediu,
cel puþin în raport cu autovehiculele de ocazie importate din statele
membre ale Uniunii Europene. Chiar dacã aceastã diferenþã de tratament
fiscal dintre bunurile indigene ºi cele importate este mai subtilã decât
cea generatã de cãtre reglementãrile anterioare, apreciem cã existenþa sa
nu poate fi negatã, iar dispoziþiile art. 110 TFUE impun, astfel precum s-a
subliniat în doctrina de specialitate, o neutralitate a fiscalitãþii în raportul
dintre bunurile interne ºi cele importate87.
c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat ºi pentru
care nu a fost achitatã taxa specialã pentru autoturisme ºi autovehicule, taxa pe poluare
pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule,
potrivit reglementãrilor legale în vigoare la momentul înmatriculãrii;
d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situaþia
autovehiculelor pentru care s-a dispus de cãtre instanþe restituirea sau înmatricularea
fãrã plata taxei speciale pentru autoturisme ºi autovehicule, taxei pe poluare pentru
autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
86
Astfel precum se aratã ºi în doctrinã (P. Craig, G. de Burca, Dreptul Uniunii Europene,
trad. dupã ed. a IV-a de B. Andreºan-Grigoriu ºi T. ªtefan, Ed. Hamangiu, Bucureºti,
2009, p. 808), scopul art. 110 TFUE poate fi enunþat relativ facil, respectiv acela de a
împiedica periclitarea obiectivelor art. 28-30 TFUE prin taxarea internã discriminatorie
(C. Gavalda, G. Parleani, Droit des affaires de lUnion européenne, ediþia a V-a, Ed.
Litec, Paris, 2006, p. 110). Cu toate acestea, potrivit aceleaºi jurisprudenþe a CJUE,
interdicþia prevãzutã la art. 110 TFUE trebuie sã se aplice de fiecare datã când un
impozit fiscal este de naturã sã descurajeze importul de bunuri provenind din alte state
membre favorizând produsele naþionale (CJUE, C-252/86, precit., pct. 25; CJUE, C-45/
94, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta/Ayuntamiento de Ceuta,
Rec. 1995, p. 4385, pct. 29; CJUE, C-221/06, Stadtgemeinde Frohnleiten and
Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft, Rep. 2007, p. 9643, pct. 40, CJUE, C-402/09, Ioan Tatu/
Statul român prin Ministerul Finanþelor ºi Economiei, Direcþia Generalã a Finanþelor
Publice Sibiu, Administraþia Finanþelor Publice Sibiu, Administraþia Fondului pentru
Mediu, Ministerul Mediului, nepublicatã încã în Rep., pct. 52.). Instanþa Uniunii a
statuat în multiple rânduri cã art. 110 TFUE ar fi golit de sensul ºi de obiectivul sãu
dacã statelor membre le-ar fi permis sã instituie noi taxe interne care au ca obiect sau
ca efect descurajarea vânzãrii de produse importate în favoarea vânzãrii de produse
similare disponibile pe piaþa naþionalã ºi introduse pe aceastã piaþã înainte de intrarea
în vigoare a taxelor respective (CJUE, C-402/09, precit., pct. 53), iar o atare situaþie ar
permite statelor membre sã eludeze, prin instituirea unor impozite interne al cãror
regim este stabilit astfel încât sã aibã efectul descris mai sus, interdicþiile prevãzute la
articolele 28 TFUE, 30 TFUE ºi 34 TFUE.
87
P. Craig, G. de Burca, op. cit., p. 809.
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Ca o observaþie preliminarã, cu relevanþã deosebitã în tratarea
problematicii avute în vedere, trebuie menþionat faptul cã, pe de o parte,
parcul auto intern este compus într-o proporþie relativ importantã de
autovehicule (bunuri naþionale în accepþiunea art. 110 TFUE) cu privire
la care s-a achitat deja taxa specialã pentru autoturisme ºi autovehicule
[fostul art. 2141 C. fisc.], taxa de poluare [OUG 50/2008] sau taxa pentru
emisiile poluante [Legea nr. 9/2012], taxã care nu a fost restituitã ulterior
prelevãrii88, astfel încât o însemnatã parte din piaþa autovehiculelor de
ocazie interne sunt scutite de aplicarea sarcinii fiscale prevãzute de
OUG 9/2013. Aceastã observaþie îºi va spori cantitativ forþa pe mãsura
rãmânerii în vigoare a OUG 9/2013, întrucât proporþia autovehiculelor
cu privire la care se va achita acest timbru de mediu urmeazã a creºte în
timpul aplicãrii actului normativ intern menþionat anterior, prin prelevarea
timbrului de mediu la situaþiile vizate de cãtre art. 4 din OUG 9/2013,
mãrindu-se astfel parcul auto a bunurilor naþionale scutite de aplicarea
timbrului de mediu.
Pe de altã parte, autovehiculele similare importate din alte state membre
UE (bunuri ale altor state membre, în sensul art. 110 TFUE) vor fi supuse
unei astfel de sarcini fiscale cu ocazia primei lor înmatriculãri în România
[art. 4, lit. a) din OUG 9/2013].
Prin acest efect al OUG 9/2013, persoanele care urmãresc achiziþionarea
unui autovehicul sunt direcþionate înspre dobândirea unui autovehicul
naþional din categoria acelora nesupuse plãþii timbrului de mediu, în
timp ce în ipoteza achiziþionãrii unui autovehicul dintr-un alt stat membru
al Uniunii Europene, invariabil aceastã sarcinã fiscalã se va aplica cu
ocazia primei înmatriculãri a acestuia în România [art. 4 alin. 1 lit. a) din
OUG 9/2013], astfel încât rezultã destul de limpede  cel puþin în opinia
noastrã  caracterul indirect discriminatoriu faþã de produsele importate
al actualei reglementãri interne, efect contrar dispoziþiilor art. 110 TFUE
care interzic o atare consecinþã.
Prin urmare, cel puþin în ceea ce ne priveºte, raportat la cele mai expuse
anterior, considerãm cã dispoziþiile OUG 9/2013 privind timbrul de mediu
sunt contrare dispoziþiilor art. 110 TFUE în ceea ce priveºte autoturismele
de ocazie achiziþionate din alte state membre ale Uniunii în vederea
punerii acestora în circulaþie în România, întrucât au drept efect
Obþinerea restituirii sarcinilor fiscale prelevate anterior intrãrii în vigoare a OUG 9/
2013 determinã incidenþa art. 4 alin. (1) lit. d) din OUG 9/2013.
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favorizarea vânzãrii vehiculelor de ocazie naþionale exceptate de la plata
timbrului de mediu (respectiv autovehiculele pentru care s-au efectuat
prelevãrile aferente în temeiul reglementãrilor anterioare, prelevãri care
nu au fost restituite de cãtre organul fiscal), descurajându-se în acest
mod importul produselor similare a altor state membre, aspect pe care
jurisprudenþa CJUE l-a sancþionat în cauza Ioan Tatu.
Aºadar, cu acest raþionament, instanþele de judecatã sesizate cu acþiuni
care vizeazã obligarea organului prelevator a taxei de poluare la restituirea
acesteia, sau, dupã caz, care solicitã obligarea instituþiei abilitate la
dispunerea înmatriculãrii autovehiculelor fãrã solicitarea efectuãrii dovezii
prealabile a achitãrii timbrului de mediu, considerãm noi cã ar fi obligate,
în aplicarea directã a art. 110 TFUE, sã admitã asemenea acþiuni în ipoteza
în care reclamantul a achiziþionat un autovehicul din spaþiul membru al
Uniunii Europene (bunurile importate) similar cu autovehiculele naþionale
puse în circulaþie care sunt exceptate de la plata timbrului de mediu
(bunurile indigene)89.
Sergiu GHERDAN90

Rezumat al materialului publicat în R.R.D.A., Succinte consideraþii
referitoare la compatibilitatea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu cu
dispoziþiile art. 110 TFUE în ceea ce priveºte autovehiculele de ocazie
achiziþionate din Uniunea Europeanã, nr. 8/2013

Desigur, reiterãm faptul cã acest raþionament poate fi folosit numai în ipoteza în care
reclamantul urmãreºte punerea în circulaþie în România a unui autoturism aparþinând
unui alt stat membru al Uniunii Europene, când va putea invoca faptul cã bunul
importat este tratat diferit faþã de produsele interne similare aflate deja pe piaþa naþionalã
ºi fiind exceptate de la plata timbrului de mediu. În ipoteza în care reclamantul se aflã
în situaþia achiziþionãrii unui bun naþional care nu este exceptat de la plata timbrului
de mediu nu va putea invoca faptul cã existã o diferenþã de tratament faþã de bunurile
similare naþionale scutite de la plata timbrului de mediu, întrucât, reiterãm, dispoziþiile
art. 110 TFUE sunt lipsite de aplicabilitate în ipoteza în care discriminarea existã în
raport cu produsele interne.
90
Universitatea Babeº-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, cadru didactic asociat;
avocat, Baroul Bihor.
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EVENIMENTE
Computers, Privacy and Data Protection Conference,
Bruxelles, 23-25 ianuarie 2013
În fiecare an, Computers, Privacy & Data Protection (în continuare
CPDP) adunã la Bruxelles factori decizionali, profesori, cercetãtori,
specialiºti IT, consultanþi, practicieni ºi activiºti din întreaga lume pentru
a schimba idei ºi a discuta problemele de ultimã orã din IT, respectãrii
vieþii private (privacy), protecþia datelor ºi drept, conform organizatorilor
conferinþei. În realitate, amploarea evenimentului se extinde dincolo de
aceastã descriere, substanþial ºi orizontal. Substanþial, întrucât mesele
rotunde (panel) propuse au fost conduse de la Francoise LeBail 
directorul general al DG Justiþie din cadrul Comisiei Europene, la
preºedintele Estoniei  Toomas Hendrik Ilves, la Simon Davies  fondatorul
Privacy International, pânã la profesori universitari care au revoluþionat
protecþia datelor cu caracter personal, a vieþii private pe internet, precum
ºi reglementarea tehnologiei, precum Paul de Hert, Ronald Leenes sau
Serge Gutwirth. Iar orizontal, pentru cã evenimentele conexe conferinþei
au cuprins în acest an ºi o expoziþie de artã modernã având ca temã
Societatea de supraveghere, prezentãri PechaKucha ºi lansãri de carte.
Anul acesta evenimentul s-a desfãºurat pentru prima datã pe durata a
trei zile, fiind organizat la momentul potrivit: pachetul de reformã în
materia protecþiei datelor cu caracter personal, propus exact cu un an
înainte de Comisia Europeanã, este intens dezbãtut la Bruxelles, raportorii
Comisiei pentru libertãþi civile, justiþie ºi afaceri interne (LIBE) din
Parlamentul European publicând recent amendamentele lor aduse celor
douã propuneri, de regulament ºi de directivã. Dezbaterile au fost, deci,
cu atât mai interesante, avându-i în acelaºi loc pe reprezentanþii marilor
companii din sector  Google, Facebook etc., reprezentanþii Comisiei, ai
Parlamentului European, ai grupurilor de activiºti ºi, nu în ultimul rând,
ai mediului academic din Europa ºi Statele Unite ale Americii, toþi discutând
într-o atmosferã caracterizatã de independenþã ºi respect reciproc, aºa
cum s-au exprimat organizatorii. CPDP 2013 a gãzduit mai mult de 40 de
mese rotunde ºi ateliere de lucru, provocarea cea mai mare a participanþilor
la eveniment fiind alegerea mesei rotunde la care sã asiste, întrucât
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programul conferinþei a presupus în fiecare zi desfãºurarea a trei
evenimente simultan, toate trei având întotdeauna subiecte interesante.
Printre temele pe care vorbitorii le-au dezbãtut s-au numãrat Cadrul
european pentru protecþia datelor, în proces de revizuire: propunerea
de regulament; Cloud computing ºi suveranitatea datelor: supravegherea
în masã de cãtre state terþe; Cadrul european pentru protecþia datelor,
în proces de revizuire: propunerea de directivã; Dezbateri transatlantice:
o nouã direcþie în drepturile consumatorilor americani în mediul online;
Construirea unei fortãreþe digitale: unelte pentru securitatea în spaþiul
cibernetic; Studiile de impact asupra vieþii private: dincolo de protecþia
datelor; Dezvoltarea profesiilor în domeniul protecþiei vieþii private:
Chief of Privacy Officers ºi Data Protection Officers; Prelucrarea datelor
în domeniul sãnãtãþii; Procesul de gamifying al cetãþeniei: comportament,
politici publice ºi protecþia vieþii private; Big Data: promisiuni mari,
provocãri mari; Echilibrarea drepturilor fundamentale în punerea în
practicã a dreptului de autor online; Manifestul onlife  a fi om ºi a
construi societatea digitalã: protecþia vieþii private în viziunea lui Hannah
Arendt ºi multe altele. (Programul conferinþei se poate consulta la adresa:
http://www.cpdpconferences.org/)
Un loc special în cadrul conferinþei l-au avut sesiunile academice. Aºa
cum subliniazã organizatorii, CPDP oferã atenþie în mod deosebit
cercetãrii inovative de înalt nivel, patru mese rotunde fiind dedicate în
întregime unor prezentãri remarcabile ale cercetãtorilor tineri ºi ale celor
cu experienþã. Profesori care stabilesc prioritãþile din domeniu la nivel
global, precum Ira Rubinstein (New York University) sau Colin J. Bennett
(University of Victoria, Canada) ºi-au prezentat lucrãrile în aceleaºi sesiuni
cu cercetãtori tineri ºi doctoranzi. Rubinstein a prezentat o lucrare despre
Big Data, argumentând cã acest fenomen nu trebuie sã fie considerat
sfârºitul vieþii private, ci un nou început. În acest sens, a propus noi
modele de business care ar putea valorifica nevoia din ce în ce mai
ridicatã a consumatorului de a-ºi proteja detaliile personale. Printre altele,
Rubinstein a propus reversibilitatea profiling-ului din prezent în sensul
creãrii de profiluri ale anumitor servicii recomandate pentru un
consumator, în schimbul creãrii de profiluri ale consumatorilor ce ar
putea fi interesaþi de un anumit serviciu. În cadrul sesiunii dedicate Big
Data au mai prezentat lucrãri Liane Colonna (Universitatea din Stockholm)
 despre data mining, ºi Nora Ni Loideain (University of Cambridge) 
pãstrarea datelor ºi articolul 8 din CEDO.
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O altã sesiune a fost dedicatã dreptului de a fi uitat, în cadrul cãreia au
prezentat lucrãri Paulan Korenhof (Universitatea Tilburg), Paul Bernal
(University of East Anglia) ºi Colin J. Bennett (University of Victoria).
Sesiunea ce a cuprins cercetãri empirice a gãzduit lucrãrile lui Wouter
Steijn (Universitatea Tilburg), Anthony Morton (University College
London), Kevin Donovan ºi Aaron Martin (University of Cape Town;
London School of Economics and Political Science). Conferinþa a gãzduit
ºi o sesiune având ca temã principalã concepte, reformã ºi reglementare
în protecþia datelor, în care au fost prezentate lucrãri despre transferul
internaþional de date în contextul cloud computing - Iheanyi Nwankwo
et.al. (Leibniz Universität Hannover), complexitatea protecþiei datelor 
Marion Albers (Universitatea din Hamburg) ºi despre marginalizarea
dezbaterilor despre consimþãmântul necesar prelucrãrii datelor, în favoarea
garanþiilor adecvate în protecþia datelor  subsemnata (Universitatea din
Craiova).
În lucrarea mea am propus ca dezbaterile cu privire la dreptul la protecþia
datelor sã fie mai puþin concentrate asupra detaliilor privind prelucrarea
datelor în baza consimþãmântului persoanei vizate, ºi mai mult asupra
unor garanþii adecvate acordate persoanei în situaþia prelucrãrilor de
date existente deja, identificând ºi un set de astfel de garanþii  drepturile
persoanei vizate (la informare, de acces etc.), regulile cu privire la scopul
prelucrãrii ºi mãsurile cu privire la rãspunderea operatorilor de date.
Tehnic vorbind, am propus corelarea conþinutului dreptului la protecþia
datelor, aºa precum este recunoscut în Uniunea Europeanã, cu obiectul
dreptului, plecând de la premisa cã acest drept îºi asumã existenþa
prelucrãrii datelor ºi a fost creat tocmai pentru a gestiona maniera de
prelucrare a datelor personale.
Ca o concluzie în urma conferinþei, am realizat de ce oamenii care fac
politicã la Bruxelles afirmã cã nici un act al Uniunii Europene nu a
generat cantitatea inimaginabilã de lobby precum noul regulament pentru
protecþia datelor cu caracter personal, mai ales din partea guvernului ºi
companiilor americane: invadarea sferei private poate fi realizatã prin
mijloace din ce în ce mai multe ºi mai accesibile guvernelor ºi organizaþiilor
private deopotrivã, datele personale au devenit un mijloc de schimb în
industrii precum marketingul, tehnologia se pregãteºte sã transfere
informaþii din mediile reale ºi virtuale într-un spaþiu despre ale cãrui
limite tehnice ºi teritoriale se cunoaºte foarte puþin în acest moment 
cloud-ul, fapt care ar putea revoluþiona economia globalã, iar o protecþie
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efectivã a datelor personale poate încetini ºi îngreuna aceste micro-revoluþii
ale societãþii informaþionale, care pot avea efecte negative asupra
oamenilor. Tocmai de aceea, reguli clare ºi efective cu privire la protecþia
datelor personale sunt nu doar necesare, ci o condiþie sine qua non a
liberei dezvoltãri a personalitãþii umane.
Gabriela ZANFIR
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