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Rezumat

Intenţia realizării unei legislaţii unice la nivel european a fost comunicată, în termeni 
largi, încă de la începutul apariţiei construcţiei europene, dar dorinţa obţinerii unui Cod civil 
european a fost exprimată în mod clar mult mai târziu. În timp, discuţiile cu privire la acest 
subiect devin din ce în ce mai prezente şi mai animate, argumentele fi ind atât în sensul sus-
ţinerii ideii, cât mai ales în sensul respingerii acesteia. Totuşi, prezentul se pare că ne îndreaptă 
către un viitor al Codului civil european, din ce în ce mai necesar pentru eliminarea proble-
melor apărute pe fondul diferenţelor din sistemele de drept naţional şi pentru a conferi efi -
cacitate economiei globalizate la nivel european. Condiţiile necesare pentru realizarea Codului 
civil european se referă mai mult la „europenizarea” statelor membre, dar şi la responsabilitatea 
acestora de a-şi moderniza legislaţia naţională în funcţie de dreptul european, ţinând cont 
de acordurile internaţionale şi directivele europene. Un Cod civil european ar avea infl uenţe 
imediate asupra raporturilor economice dintre statele membre, oferind siguranţă, rapiditate 
şi previzibilitate tranzacţiilor. Datorită specifi cului relaţiilor umane, dreptul civil este cel mai 
predispus schimbării şi palpită cu putere în sectorul economic. Consider că o codifi care civilă 
europeană este posibilă numai dacă se realizează treptat şi secvenţial, pornind de la aspectul 
economic şi cuprinzând apoi fi ecare sector al vieţii privat.

Cuvinte-cheie: europenizare, armonizarea legislaţiei, Cod civil european, responsabilitatea statelor 
membre.

1. Contextul apari iei şi dezvoltării ideii unui Cod civil european

1.1. Infl uenţe fi losofi ce, politice şi sociale

Ideea unei legisla ii unice europene nu este de factur  recent , ci ea apare odat  cu ideea 
unei Europe unite, idee care deşi este din timp preg tit  prin literatur  (mitul Europei din 
mitologia greac , ori idei ce dateaz  înc  din 1960) şi fi losofi e (lucr ri precum cele ale lui 
Jean Jacques Rousseau, Immanuel Kant ori Abbe de Saint Pierre), îmbrac  forme concrete 
abia dup  sfârşitul celui de-al doilea r zboi mondial, când condi iile economice şi politice au 
permis un asemenea demers.

Astfel, înc  din anul 2400 î.h., mitul Europei relateaz  povestea unei tinere, fi ica regelui 
din Fenicia (ast zi situat  în Orientul Apropiat), care s-a l sat ispitit  de însuşi Zeus transformat 
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în taur, acesta r pind-o şi ducând-o dincolo de mare, pe insula Creta[1]. La nivel simbolic, mitul 
transmite mesajul expansiunii europenilor în spa iul mediteraneean. În jurul anilor 1800, statele 
na ionale din vestul Europei au dezvoltat un fel de conştiin  istoric  şi au început s -şi justifi ce 
expedi iile coloniale din punct de vedere istoric, dar şi cultural.

Mai târziu, aceste idei prind contur în scrieri semnate de autori ai lumii europene, aşa cum 
este lucrarea Europaische Einigung[2], a lui von Puttkammer, dar şi în scrieri fi losofi ce de mare 
importan  pentru lumea european , scrieri având ca idee central  c utarea de solu ii pentru 
ob inerea şi men inerea p cii între popoare.

Astfel, cel mai cunoscut proiect de instaurare a p cii generale este cel elaborat de abatele 
Saint-Pierre în anul 1712, cu ocazia particip rii la Congresul de pace de la Utrecht, menit a 
g si solu ii de încetare a numeroaselor r zboaie europene în care era implicat  Fran a. O viziune 
mai elaborat  cu privire la perspectivele unit ii europene o reg sim la Jean-Jacques Rousseau 
care porneşte de la proiectul abatelui Saint-Pierre, iar cea mea relevant  lucrare în sensul 
promov rii federalismului european pare a fi  opera lui Kant, „Despre pacea etern ” (1795).

Unii doctrinari îns  apreciaz  c  aceste proiecte nu au reprezentat o etap  premerg toare 
pentru crearea structurii europene, aşa cum este cunoscut  ast zi, ci, mai degrab , o etap  în 
calea form rii Ligii Na iunilor şi a Na iunilor Unite[3]. Aceast  opinie pare a fi  justifi cat  de 
structura organiza iilor amintite, îns  consider c  nu putem ignora infl uen a covârşitoare pe 
care au avut-o ideile fi losofi ce despre unitatea popoarelor în crearea a ceea ce ast zi numim 
Uniunea European .

Pe de alt  parte, aceast  mişcare de orientare pacifi st  şi federalist  se dovedeşte inefi cient , 
iar izbucnirea primului r zboi mondial infi rm  drastic iluziile pacifi smului interna ional. Îns  
trauma confl agra iei mondiale reuşeşte s  determine spiritele s  caute noi mijloace institu ionale 
şi juridice având drept scop ob inerea unei organiz ri interna ionale capabile a face imposibil  
repetarea experien ei abia încheiate. Urmeaz , astfel, un şir de proiecte, concep ii, iluzii care 
marcheaz  o nou  etap  în difi cila realizare a construc iei europene. Şi, pentru prima dat , 
problematica unifi c rii Europei evolueaz  de la o idee abstract  la un imperativ al viitorului 
apropiat, în strâns  leg tur  cu situa ia istoric  existent  la acel moment. Contrar acestor 
tendin e, izbucneşte şi cel de-al doilea r zboi mondial, iar experien a devastatoare a acestuia, 
la care se adaug  perspectiva r zboiului rece şi a divergen elor dintre est şi vest, fac posibil  
concretizarea unei integr ri europene, menite a preîntâmpina izbucnirea unor alte confrunt ri 
armate pe continentul european.

În concret, inten ia realiz rii unei legisla ii unice la nivel european a fost comunicat  înc  
de la începutul apari iei construc iei europene, îns  în termeni largi, care s  nu îngrijoreze 
statele membre, preocupate de p strarea suveranit ii. Abia în anul 2001, pe fondul înt ririi 
rela iilor economice dintre statele membre, Comisia European  exprim  în mod clar dorin a 
începerii lucr rilor la Codul civil european, îns  în anul 2003, consecin  a ostilit ii cu care 
a fost primit  ideea, anun  inten ia de a limita ambi ia legislativ  la un Cod european al 
contractelor. În anul 2009 se d  publicit ii o lucrare elaborat  între timp de o comisie numit  
anume în acest sens şi care cuprinde Principiile dreptului european al contractelor, iar în anul 
2010 Comisia European  lanseaz  Cartea Verde, care reprezint , de fapt, o consultare public  
asupra strategiei de armonizare a legisla iei în vederea consolid rii pie ei interne.

De altfel, diligen e în acest sens au fost depuse şi în domeniul cooper rii judiciare. Spa iul 
economic european se afl  în interdependen  cu spa iul judiciar european, astfel c  libertatea 
economic  dorit  la nivel european nu poate fi  conceput  f r  libera circula ie a hot rârilor 
judec toreşti, care s  poat  face posibil  func ionarea unei Pie e Comune. 



MARIANA DANIELA SPERILĂ CRĂCIUNESCU 5

Se observ , astfel, o preocupare tot mai efervescent  pentru îmbun t irea legisla iei 
europene şi o tendin  de a sintetiza normele edictate la nivel european şi de ale actualiza în 
permanen  pentru a corespunde noilor nevoi sociale şi economice. Astfel, apare fi resc ideea 
de codifi care, menit  a elimina infl a ia legislativ , lacunele inevitabile ce apar în con inutul 
normelor juridice şi specializarea tot mai mare a acestora. Acest Cod reprezint , de fapt, o 
propunere a armoniz rii dreptului privat la nivelul Uniunii Europene, pornind de la o unifi care 
a dreptului contractelor.

1.2. Modul cum statele membre privesc „proiectul legislativ”

Problematica oportunit ii adopt rii de c tre institu iile Uniunii Europene a unui document 
juridic de o asemenea anvergur , cum este un Cod civil european, care s  asambleze, total sau 
par ial, elemente de drept civil, a atras, începând cu anii 1990, interesul juriştilor, personali-
t ilor universitare, institu iilor comunitare şi interna ionale. Demersurile în acest sens s-au 
derulat la nivel politic, juridic, economic sau au reprezentat simple lu ri de pozi ie pe plan 
cultural. Ceea ce au în comun toate acestea este faptul c  au permis dezbateri la toate nivelurile, 
pornind de la atitudini optimiste şi entuziaste, ori incerte şi îndoielnice, pân  la pozi ii total 
potrivnice. În acest t v lug, se contura, de fapt, o singur  chestiune în dezbatere, şi anume 
r spunsul la întrebarea urm toare: dac  din punct de vedere economic, cultural şi politic, 
unifi carea legisla iei civile la nivel european este o ac iune benefi c  sau nu pentru viitorul 
Uniunii Europene. Pe scurt, opiniile „pro” au invocat aspectul economic, iar cele „contra” 
s-au prelevat de cultura juridic  diferit  a statelor componente, iar sub aspect politic, acestea 
s-au orientat spre o opinie sau alta în func ie de viziunea asupra func ion rii Uniunii 
Europene.

Sus in torii Codului civil european se bazeaz  pe ideea conform c reia o pia  unic  
european  are nevoie de o legisla ie unic , menit  a înl tura orice fel de obstacol în calea 
liberei circula ii a bunurilor, a serviciilor şi a capitalului, aceasta fi ind, de altfel, o condi ie 
indispensabil  în vederea perfec ion rii rela iilor patrimoniale. Se apreciaz , de asemenea, c  
o codifi care de acest gen va face posibil  şi egalitatea individului, ca subiect de drept, în rela ia 
cu institu iile de drept european. Cele mai noi argumente în sus inerea ideii invoc  şi evolu ia 
tehnologiei de comunicare, în spe  posibilit ile puse la dispozi ie de internet comer ului 
electronic, dar şi introducerea monedei unice, care a facilitat schimburile la nivel comuni-
tar. Totuşi, aceste aspecte relev  şi unele discrepan e ale pie ei interne, cum ar fi  neajunsurile 
ce rezult  din interpretarea, încheierea sau executarea contractelor. De exemplu, principiul 
libert ii contractuale este recunoscut în toate legisla iile na ionale, îns  prezint  norme de 
excep ie diferite, datorit  faptului c  exist  reguli obligatorii diferite; astfel, deşi p r ile îşi pot 
stabili în mod liber legea na ional  de aplicare, confl ictele pot s  apar  cu privire la existen a 
normelor legale obligatorii.

De partea opus , cei care resping ideea unifi c rii legisla iei de drept privat, chiar şi la 
nivelul dreptului contractelor, consider  c  o eventual  codifi care legislativ  va conduce la 
sfârşitul diversit ii culturale, afectând chiar suveranitatea statelor. De data aceasta, juriştii 
francezi sunt cei mai sceptici, invocând istoria Fran ei, ori succesul economic de care se bucur  
sistemul common law, unde o codifi care a reglement rilor civile nu exist  nici m car în faza 
incipient  a discu iei. Aceştia sus in c  diversitatea reglement rilor juridice nu reprezint  un 
neajuns, ci, dimpotriv , constituie un factor de dinamism şi de p strare a unei reale concuren e 
în afaceri[4][5][6]. Totodat , aceştia consider  c  exist  o profund  incompatibilitate între dreptul 
romano-germanic şi common law.
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O alt  problem  insurmontabil  pe care o z resc adep ii „contra” este una de competen  
şi se refer  la legalitatea adopt rii unui cod, de orice natur  ar fi  el, de c tre institu iile euro-
pene, având în vedere c , potrivit art. 5 din Tratatul de la Amsterdam, orice m sur  întreprins  
la nivel comunitar trebuie s  fi e conform  cu principiul subsidiarit ii şi propor ionalit ii. În 
replic , adep ii „pro” au invocat dispozi iile art. 95 din Tratatul de la Amsterdam, conform 
c ruia „Consiliu (…) adopt  m surile relative la apropierea dispozi iilor legislative, regula-
mentare şi administrative ale Statelor membre care au ca obiect instituirea şi func ionarea 
pie ei interne”. În orice caz, oponen ii demersului de codifi care consider  c  nu exist  com-
peten e comunitare în acest sens, invocând art. 6 din Tratatul UE care statueaz : „Uniunea 
respect  identitatea na ional  a statelor membre”.

Ceea ce reproşeaz  Comisiei, în principal, oponen ii proiectului, este faptul c  deşi aceasta 
invoc  în sus inere modelul Statelor Unite ale Americii, dar şi func ionarea common law, în 
realitate ea nu doreşte doar o modest  lege-model, ci urm reşte realizarea unei veritabile 
codifi c ri, integral obligatorie pentru statele membre.

De asemenea, controverse au existat chiar şi între atitudinile manifestate la nivelul insti-
tu iilor comunitare şi teoriile formulate la nivelul specialiştilor care, în mare m sur , exprim  
ideea taton rii unor alte forme de reglementare a vie ii private în schimbul adopt rii unui Cod 
civil european. 

2. Condi ii necesare pentru realizarea Codului civil european

Condi iile necesare pentru realizarea Codului civil european se refer  mai mult la „euro-
penizarea” statelor membre, dar şi la responsabilitatea acestora de a-şi moderniza legisla ia 
na ional  în func ie de dreptul european. De altfel, un rol important în procesul de armonizare 
legislativ  îl joac  acordurile interna ionale şi directivele europene, acestea putând fi  din plin 
exploatate în cadrul procesului de europenizare a dreptului civil. 

2.1. „Europenizarea” ca şi condiţie esenţială pentru un Cod civil european

O oper  legislativ  de o asemenea amploare, cum este proiectul Codului civil european, 
are nevoie s  se sprijine pe o serie de factori care s -l promoveze şi s -l sus in . Aşa cum 
spuneau francezii[7], orice codifi care îşi g seşte fundamentul în factori politici, istorici, sociali, 
culturali, tehnici, cât şi în conştiin a colectiv  a poporului, care la un moment dat aspir  la 
unitate, stabilitate şi accesibilitate a dreptului civil.

Imediat dup  încheierea primului r zboi mondial, europenii s-au preocupat în a redefi ni tr -
s turile distinctive ce caracterizeaz  spiritualitatea european , sperând astfel s  poat  oferi temeiul 
construc iei europene în plan cultural, economic, institu ional, juridic şi, în fi nal, politic.

Pentru Paul Valéry (1871-1945), tradi ia greac , roman  şi creştin  reprezint  surs  prin-
cipal  a civiliza iei europene. Astfel, tradi ia greac  imprim  culturii europene credin a în 
existen a legii, a frumuse ii şi a dreptului, prin metode de gândire care raporteaz  totul la 
om. De la romani, europenii au moştenit modelul puterii organizate, st pânirea legilor şi 
institu iilor, iar creştinismul ofer  o credin  şi o moral  comun  pe întreg continentul euro-
pean. „Toate rasele şi teritoriile romanizate, creştinate şi supuse disciplinei spiritului grecesc 
sunt europene”, concluzioneaz  Valéry.

La aceste surse fundamentale, al i gânditori au ad ugat tradi ia socratic  (Salvador de 
Madariaga), care caracterizeaz  spiritul liber, supus logicii, rezistent fa  de doctrinele pre-
concepute, ori tradi ia ebraic  (Karl Jasper), care aduce spiritului european dorin a infi nit  de 
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cunoaştere, dar şi tradi ia germanic  (Gonzague de Reynolds), care aduce spiritul liber al 
individului care îl protejeaz  în fa a puterii statale.

În esen , europenizarea se manifest  ca un proces interac ional, de conlucrare a regulilor 
şi stilurilor statelor, care converg şi se împletesc supralegislativ, în procesul de decizie al 
Uniunii Europene, iar apoi sunt preluate şi încorporate la nivel na ional, producând astfel 
transformarea. Acest proces complex se bazeaz , în primul rând, pe disponibilitatea statelor 
europene spre schimbare, dar şi pe anumite elemente comune care s  permit  schimbarea în 
acelaşi timp şi în acelaşi sens. 

Eforturile depuse în sensul conceptualiz rii surselor şi tr s turilor specifi ce spiritualit ii 
europene justifi c  demersurile întreprinse cu scopul uniformiz rii dreptului la nivel euro-
pean. Poate c  numai olegisla ie unic  european , care s  porneasc  de la un Cod civil european 
ar putea s  dea o form  concret  ideii de unitate în condi iile diversit ii incontestabile a 
formelor de organizare şi a intereselor statelor componente.

2.2. Responsabilitatea statelor membre de a moderniza legislaţia naţională
Pentru orice stat care urm reşte s  fac  parte din aceast  structur  spectaculoas  numit  

Uniunea European , armonizarea legisla iei na ionale cu reglement rile europene reprezint  
un imperativ ce decurge, în primul rând, din op iunea sa de a deveni membru al unor comunit i 
care prezint  o legisla ie proprie, suprana ional .

România şi-a asumat aceast  obliga ie prin Acordul european instituind o asociere între 
aceasta, pe de o parte, şi Comunit ile Europene şi statele membre, pe de alt  parte1, care 
consacr  armoniz rii legisla iei un întreg capitol (Capitolul III din Titlul IV). De asemenea, 
România s-a angajat s  îndeplineasc  toate condi iile considerate de c tre Uniunea European  
ca fi ind necesare pentru integrarea sa înc  de la lansarea ofi cial  a cererii de aderare, din iunie 
1995. În acest sens, au fost adoptate de c tre statul român mai multe strategii şi programe2 
în baza c rora au fost adoptate o mul ime de legi corespunz toare legisla iei comunitare, fi ind 
create, totodat , institu ii şi structuri administrative care s  asigure implementarea noii legis-
la ii. În ceea ce priveşte sistemul normativ, la 25 septembrie 2000, se afl au în vigoare un 
num r de 6149 acte normative din care numai 348 elaborate în perioada 1864-1989. Aceste 
din urm  acte normative au r mas în vigoare în urma abrog rii majorit ii actelor ce datau 
din perioada anterioar  anului 1989, dar au fost modifi cate în sensul adapt rii lor la legisla ia 
în vigoare şi, treptat, au fost abrogate în mare parte şi acestea. Regretabil pentru statul nostru 
de drept este îns  faptul c  acte normative din vechea reglementare se mai întâlnesc şi în 
prezent. Cu titlu de exemplu în acest sens poate fi  amintit  Legea nr. 58/1934 (legea cambiei 
şi biletului la ordin), care a intrat în vigoare la 01 iunie 1934 şi, deşi a suferit numeroase 
modifi c ri de-a lungul timpului, continu  s  normeze raporturi juridice comerciale, c ci 
niciodat  nu a fost abrogat .

Îns  armonizarea legisla iei este un proces continuu, care evolueaz  în contextul integr rii 
propriu-zise. În urma semn rii Tratatului de aderare la Uniunea European , fi ecare stat membru 

1  Acordul a fost ratificat de c tre România prin Legea nr. 20/1993.
2  Strategia Na ional  de la Snagov în vederea ader rii, adoptat  în iunie 1995; Programul na ional de 
armonizare legislativ , adoptat în 1996; Programul Na ional de Adoptare a Acquis-ului Comunitar, 
adoptat în decembrie 1997; Programul Na ional de Aderare a României la Uniunea European  (PNAR), 
adoptat în mai 2000 şi reactualizat în iunie 2001 pentru perioada 2001-2004; Strategia Na ional  de 
Dezvoltare Economic  a României pe termen mediu, adoptat  în cursul anului 2000; Programul Economic 
de Preaderare (PEP), adoptat în septembrie 2001 şi transmis Uniunii Europene.
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se confrunt  cu problematica integr rii în structurile europene, iar pentru a face posibil acest 
lucru, ele trebuie s  depun  eforturi pentru a asigura o compatibilitate deplin  a normelor de 
drept intern cu legisla ia european , prin modifi carea sau completarea actelor normative 
na ionale.

În ceea ce priveşte statul român, un prim pas, de preg tire a ordinii juridice na ionale, a 
fost realizat prin revizuirea Constitu iei din anul 2003. În doctrin  se afi rm  chiar c  acesta 
este „un elev ascult tor”[8] atunci când vine vorba de transpunerea normelor europene în sis-
temul normativ intern, iar m rturie în acest sens stau numeroase acte normative edictate în 
acest sens, dar şi codurile recent adoptate. De remarcat este faptul c  în „Expunerea de motive” 
pe care o cuprind acestea din urm  se men ioneaz , printre obiective, şi transpunerea în cadrul 
legislativ na ional a reglement rilor adoptate la nivel european, dar şi armonizarea dreptului 
român cu sistemele de drept din celelalte state membre.

Un plus de aten ie vor trebui s  acorde statele membre în domeniul dreptului privat, aici 
operând un num r însemnat de acte juridice europene. Astfel, armonizarea legisla iei trebuie 
s  porneasc , în primul rând, de la directivele europene ce reglementeaz  varii domenii ale 
vie ii private, apoi trebuie avute în vedere Principiile Dreptului European al Contractelor şi, 
totodat , Propunerea Comisiei de Reglementare a dreptului comun european în materia 
vânz rii. De asemenea, nu trebuie neglijate nici celelalte izvoare ale dreptului comunitar, 
cum ar fi  regulamentele, deciziile, recomand rile şi avizele, precum şi alte acte juridice 
(programe, declara ii, rezolu ii, comunic ri, linii directoare, memorandumuri) care pot produce 
efecte juridice.

În acest context, se ridic  în mod pertinent urm toarea întrebare: ce se întâmpl  în situa ia 
când statele membre nu manifest  responsabilitatea despre care vorbeam anterior şi nesocotesc 
dreptul european? Cu alte cuvinte, vor r spunde statele membre pentru nesocotirea dreptului 
european?

R spunsul acestei dileme îl ofer  chiar Curtea European  de Justi ie care, prin jurispruden a 
sa constant , a statuat c  orice stat membru va r spunde pentru nepunerea în aplicare a direc-
tivelor (Cauza C-6/90 şi Cauza C-9/90, Francovici şi al ii c. Italiei; Cauza C-22/87, Comisia 
contra Italiei), pentru aplicarea incorect  a unei directive (Cauza C-392/93, The Queen 

c. H.M.Treasury, ex parte British Telecommunication plc), dar şi pentru nerespectarea dreptului 
primar de c tre legiuitorul na ional (Cauza C-46/93 şi Cauza C-48/93, Brasserie du Pechêur 

SA c. Federal Republic of Germany şi The Queen c. Secretary of State for Transport, ex parte 
Factortame Ltd and Others). Anul 2003 a consacrat, odat  cu hot rârea Köber contra Austriei, 
o nou  form  de r spundere a statelor membre, şi anume r spunderea pentru înc lcarea drep-
tului comunitar de c tre instan ele interne care judec  în ultim  instan  o pricin  (Cauza 
C-224/01, Gerhard Köber c. Austriei). De asemenea, Curtea a trasat criterii ale r spunderii 
statelor pentru acte legislative, administrative (Cauza C-424/97, Salomone Haim c. Kassen-

zahnärztliche Vereinigung Nordrhein; Cauza C-224/01, Gerhard Köber c. Austriei) şi judiciare 
(Cauza C-224/01, Gerhard Köber c. Austriei; Cauza C-173/03, Traghetti del Mediterraneo 

SpA c. Italiei) contrare dreptului comunitar.
Ca o concluzie fi nal  a acestui subiect, putem spune c  modernizarea legisla iei na ionale 

în raport de imperativele dreptului european este un obiectiv obligatoriu, care aduce numeroase 
avantaje în plan intern (acestea îmbr când forma unui cadru legislativ dinamic şi actual, care 
s  promoveze principiile şi valorile statului de drept, inerente oric rui stat modern european), 
dar şi în plan european, facilitând viitoarele legifer ri şi, poate chiar codifi c ri ale Uniunii 
Europene. 
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3. „De la parte la întreg” – codifi carea începe în anumite sectoare ale 

vie ii private

Dup  reticen a cu care a fost privit  inten ia comunicat  în anul 2001 de c tre Comisia 
European  de a elabora un Cod civil european, dezideratul unei legisla ii unice europene începe 
s  fi e promovat sectorial şi debuteaz  odat  cu anun area planului de a elabora un Cod european 
al contractelor. Acest aspect relev  strategia Comisiei de a porni lucr rile la care viseaz , şi 
anume codifi carea european , dar mascând totul sub mantia protectoare a aplic rii ideii în 
materia contractelor, acolo unde ştie c  are orizonturi largi şi permisive, dat  fi ind preocuparea 
fervent  a statelor membre de a îmbun t i pia a comun  european  creat .

Odat  luat  decizia, lucr rile încep prin elaborarea directivelor care s  preg teasc  terenul, 
asemeni cultiv rii vi ei de vie pe un sol nisipos. Tot astfel, Codul european al contractelor 
începe s  fi e preg tit prin armonizarea legisla iilor na ionale în domeniul contractelor şi Uni-
unea European  pare s  fi e deosebit de prolifi c  în acest sens, reglementând, prin mai multe 
directive, varii aspecte ale vie ii comercian ilor şi consumatorilor3. De remarcat este faptul c  
directivele în domeniu au determinat o bogat  jurispruden  a Cur ii Europene de Justi ie4, 
ceea ce conduce la revizuirea şi modifi carea unor directive, dar şi adoptarea altora, necesare 
a reglementa anumite aspecte. De asemenea, un alt sector vizat de c tre Uniunea European  
în vederea armoniz rii legisla iilor na ionale îl constituie turismul. Economia Europei se 
bazeaz  foarte mult pe turism, fi ind considerat “un motor al creşterii economice”5, iar Directiva 
nr. 90/314/CEE a Consiliului privind pachetele de servicii pentru c l torii, vacan e şi circuite 
este reprezentativ  în acest sens şi urm reşte armonizarea dreptului na ional în materie, în 
scopul elimin rii acelor obstacole date de neconcordan ele prezente între legisla iile interne 
ale statelor membre, contribuind la realizarea unei pie e comune a serviciilor.

Îns , asemeni oric rei construc ii ce se vrea durabil , legisla ia european  în materia con-
tractelor devine insufi cient  prin prisma directivelor utilizate şi simte nevoia unui alt tip de 
normare. Astfel iau naştere Principiile Dreptului European al Contractelor, numite, pe scurt, 
Principiile, elaborate în anul 2009 la propunerea Comisiei Europei. Acest set de principii a 
avut drept punct de pornire o cercetare a acquis-ului comunitar în materia dreptului consumului 
şi au ajuns s  constituie un m nunchi de reguli aplicabile în materia vânz rii în general. Prin-
cipiile, la rândul lor, au servit drept punct de pornire pentru redactarea Propunerii Comisiei 
de Reglementare a dreptului comun european în materia vânz rii (Propunerea). Aceast  
Propunere de Regulament are ca scop crearea unui drept al contractelor, comun tuturor statelor 

3  Directiva nr. 85/577/CEE privind protec ia consumatorilor în cazul contractelor negociate în afara 
spa iilor comerciale, Directiva 97/7/CE privind protec ia consumatorilor cu privire la contractele la 
distan , Directiva nr. 1993/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, 
Directiva nr. 1999/44/CE cu privire la vânzarea şi garan iile bunurilor de consum, Directiva nr. 2011/83/
UE privind drepturile consumatorilor, Directiva nr. 94/47/CE privind folosirea pe durat  par ial  a 
bunurilor (time- sharing), Directiva nr. 2008/48/CEE privind contractul de credit pentru consum (care 
abrog  Directiva nr. 87/102/CEE), Directiva nr. 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale fa  
de consumatori, etc.
4  Cauza C-205/07, Gysbrecht şi Santurel, hot rârea din 16.12.2008; Cauza C-215/08, E. Fritz GmbH, 
hot rârea din 15 aprilie 2010; Cauza C-511/08, Heinrich Heine GmbH, hot rârea din 15 aprilie 2010; 
Cauza C-166/11, Gonzales Alonso, hot rârea din 1 martie 2012; C-400/00, Club-Tour, hot rârea din 30 
aprilie 2002
5  Expunerea de motive aferent  Propunerii de Directiv  a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
pachetele de servicii de c l torie şi formulele de c l torie asistate, de modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 2006/2004 şi a Directivei nr. 2011/83/UE şi de abrogare a Directivei nr. 90/314/CEE a Consiliului.


