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DE CE DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT ROMÂN?
Denumirea de „drept internaţional privat” a fost folosită pentru prima oară de
J. Story în lucrarea Commentaries on the Conflict of Law (1834), ulterior preluată de M.
Foelix în Traité de Droit International Privé (1843) şi apoi de J. Schaffner în lucrarea
Entwicklung desinternationales privatrecht (1851).
În dreptul românesc, literatura juridică veche1 a considerat art. 2 din Codul
civil român ca fiind singurul izvor de drept internaţional privat. Cele trei alineate ale
acestui articol se refereau la: bunuri, persoane şi forma actelor juridice, consacrând trei
soluţii fundamentale: lex rei sitae, lex patriae şi locus rigit formam actus.
Ca urmare a schimbărilor sociale şi economice intervenite în România după
1990 a fost adoptată Legea 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept
internaţional privat abrogată în anul 2011.
În anul 2011 în România a fost realizată reforma legislativă a instituţiilor
fundamentale ale dreptului civil prin adoptarea noului Cod civil care a intrat în
vigoare la 1 octombrie 2011. La baza noului Cod civil stă concepţia monistă de
reglementare a raporturilor de drept privat într-un singur cod, aspect de natură a
contura o viziune integratoare care va influenţa viaţa economică şi socială
românească. În Codul civil aspectele de drept internaţional privat sunt tratate în
Cartea a VII intitulată Dispoziţii de drept internaţional privat.
Dreptul internaţional privat este definit ca ansamblul normelor juridice interne
care reglementează relaţiile cu element de extraneitate, indicând autoritatea competentă şi legea
aplicabilă.
Elementul de extraneitate este „împrejurarea de fapt, în legătură cu un raport
juridic datorită căreia, acest raport are legătură cu mai multe sisteme de drept (ori legi aparţinând
unor ţări diferite)”.
Studiul dreptului internaţional privat roman este important din cel puţin
următoarele puncte de vedere:
 În primul rând, din punct de vedere ştiinţific, raporturile de drept
internaţional privat se află în prezenţa reglementărilor aparţinând unor ţări diferite,
adică conflicte de legi şi conflicte de jurisdicţii. Soluţia problemelor ridicate de
aceste raporturi juridice se dă potrivit unui anumit sistem de drept, existând uneori
interesul teoretic şi practic de a cunoaşte şi reglementările juridice specifice altor ţări
ca urmare, a punctelor de legătură pe care aceste raporturi juridice de drept
internaţional privat le au cu alte sisteme de drept. În acest context, este necesar să
cunoaştem toate dificultăţile indicate de teoria generală a dreptului internaţional
privat, adică de: calificare, retrimitere, conflicte mobile, norme de aplicare imediată
etc.;
A se vedea pentru amănunte G., Plastara. Manual de drept internaţional public cuprinzând şi o expunere a
conflictelor de legi (Drept internaţional privat), Editura All Beck, Bucureşti, 2004, pp. 268-269; M., V.,
Jakotă. Note de curs de drept internaţional privat pentru masteranzi şi doctoranzi, Universitatea „Al. I. Cuza”,
Facultatea de Drept, Iaşi, 2003-2005, pp. 104-106.
1
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 În al doilea rând, din punct de vedere practic, studiul dreptului internaţional
privat prezintă însemnătate, deoarece vicisitudinile tranziţiei i-au determinat pe mulţi
români să se stabilească în străinătate şi să încheie diferite raporuri juridice (spre
exemplu să se căsătorească cu cetăţeni străini; să încheie diferite acte juridice; să
stabilească relaţii de muncă, etc.). Astfel, problema legii aplicabile unor astfel de
raporturi este deosebit de actuală;
 În al treilea rând, ca urmare a schimbărilor politice, economice şi sociale
intervenite la nivel european după anul 1990, Comisia Europeană caută soluţii
moderne de uniformizare pentru soluţionarea conflictelor de legi şi de jurisdicţii în
diferite materii ale dreptului privat;
 În al patrulea rând, dreptul internaţional privat va supravieţui tendinţelor de
uniformizare la nivel european întrucât fiecare ţară îşi are propriul său sistem drept
cu reguli juridice specifice, iar la nivel internaţional există diferite sisteme de drept
internaţional (SUA, Asia, Rusia, etc.).
Din punctul meu de vedere, predarea cursului de drept internaţional privat
este o mare onoare şi totodată o mare bucurie deoarece din anul 2004 - când am
fost admisă la doctorat cu tema Relaţiile patrimoniale dintre soţi în dreptul internaţional
privat român - şi până în prezent studiile mele în domeniul dreptului internaţional
privat s-au amplificat, au devenit din ce în ce mai riguroase şi contributive prin
lucrările elaborate în decursul celor 11 ani de studiu pe acest domeniu.
Formarea mea academică a început sub îndrumarea emeritului profesor
univ. dr. Mihai Vasile Jakotă în calitate de conducător de doctorat şi a continuat prin
studiul operei ştiinţifice a iluştrilor profesori: Tudor R. Popescu; Ion P. Filipescu; G.
Plastara; Dragoş Al. Sitaru; A. Fuerea; O. Ungureanu; C Jugastru; N. Diaconu; B.,
M., C., Predescu; S., Deleanu; D. Lupaşcu; E., Ungureau, etc.. De asemenea,
formarea mea academică nu ar fi fost posibilă fără studiul vastei şi prestigioasei
literaturi de specialitate străine: Audit Bernard; Louis d Avout; Dominique Bureau;
Bonomi Andreea; Giani Paolo Romano; Briggs Adrian; Alfonso-Luis Calvo
Caravaca; Javier Carrascosa Gonzales; Salamé Georgette; Valladão Haroldo;
Guillermo Palao Moreno; etc.
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CE DORIM PRIN CURSUL DE
DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT ROMÂN?
Cursul Drept internaţional privat român se studiază în anul IV, semestrul
I şi aparţine dreptului privat.
Ţinând cont de faptul ca dreptul internaţional privat se studiază ca materie
de semestru, ne-am propus să prezentăm în cele 12 lecţii, partea generală a dreptului
internaţional privat urmând ca partea specială şi procesul civil internaţional să
constituie obiect de studiu din punctul meu de vedere în cadrul diferitelor mastere,
şcoli doctorale, dar şi în diferite proiecte de cercetare.
În elaborarea cursului pentru o mai uşoară înţelegere de către studenţi a
acestei discipline complexe se face refere la speţe din practica judiciară; se pun
întrebari şi se dau răspunsuri; se dau exemple de articole din Codul civil; Codul de
procedura civilă; diferite legi interne şi din reglementările europene şi internaţionale
în domeniu.
 OBIECTIVELE CURSULUI
1. Obiectivul general al disciplinei
Însuşirea conceptelor fundamentale pentru teoria si practica dreptului
internaţional privat, localizarea juridică a raporturilor cu elemente de extraneitate şi
soluţionarea conflictelor de legi precum şi studiul, interpretarea, corelarea, aplicarea
şi compararea instituţiilor juridice din dreptul internaţional privat naţional, dreptul
european şi dreptul altor state.
2. Obiectivele specifice al disciplinei
La finalul cursului, studenţii vor fi capabili:
 Să definească noţiunile, principiile, teoriile dreptului internaţional privat;
 Să utilizeze conceptele şi teoriile din domeniul juridic, pentru explicarea şi
interpretarea textelor de lege (normelor juridice) naţionale, europene şi
internaţionale in domeniul dreptului internaţional privat;
 Să identifice corect reglementările în vigoare româneşti, europene şi
internaţionale din domeniul dreptului internaţional privat cu valorificarea acestora în
comunicarea profesională specifică acestui domeniu;
 Să identifice instituţiile specifice dreptului internaţional privat din sistemul
de drept românesc şi european şi a principalelor instrumente juridice internaţionale
din acest domeniu;
 Să explice şi să interpreteze modul în care fenomenul juridic specific
dreptului internaţional privat din spaţiul românesc, european şi internaţional se
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intersectează cu situaţiile de fapt întâlnite în alte domenii (modul în care o situaţie de
fapt dobândeşte semnificaţii în plan juridic);
 Să soluţioneze problemele de drept internaţional privat pe care le ridică
situaţiile de fapt, prin utilizarea raţionamentelor juridice specifice;
 Să elaboreze un studiu şi/sau proiect profesional specific studierii dreptului
internaţional privat pornind de la încadrarea juridică a unei situaţii de fapt din acest
domeniu;
 Să realizeze un proiect sau un studiu specific domeniului dreptului
internaţional privat privind rezolvarea problemelor juridice pe care le ridică o
situaţie de fapt concretă din acest domeniu.
 COMPETENŢE SPECIFICE
Cursul vizează dobândirea de către studenţi a următoarelor competenţe
specifice:
1. Competenţe profesionale
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic
C2.1 Definirea şi clasificarea teoriilor, paradigmelor şi principiilor utilizate în
studiul dreptului internaţional privat.
C2.2 Utilizarea conceptelor şi teoriilor din domeniul juridic, pentru
explicarea şi interpretarea textelor de lege (normelor juridice) naţionale, europene şi
internaţionale în domeniul dreptului internaţional privat.
C2.3 Aplicarea teoriilor, a principiilor şi a conceptelor dreptului internaţional
privat într-un context determinat pentru rezolvarea confilctelor din diferite speţe
juridice.
C2.4 Analiza datelor preliminare, interpretarea acestora, realizarea de
clasificări şi a unor delimitări conceptuale in domeiul dreptului internaţional privat.
C2.5 Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea teoriilor,
principiilor şi metodelor specifice în vederea rezolvării speţelor juridice specifice
dreptului internaţional privat.
Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei
Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite într-un proiect
profesional în vederea soluţionării diferitelor conflicte apărute în diverse situaţii care implică vastul
domeniu al dreptului internaţional privat.
C3: Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a
celorlalte instrumente juridice internaţionale
C3.1. Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc şi
european şi a principalelor instrumente juridice internaţionale din domeniul
dreptului internaţional privat.
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C3.2. Explicarea şi interpretarea normelor juridice naţionale, a celor
europene şi a prevederilor internaţionale prin utilizarea cunoştinţelor însuşite în
domeniul dreptului internaţional privat.
C3.3. Identificare prevederilor legale din legislaţia românească, europeană
sau internaţională privind dreptul internaţional privat şi aplicarea lor într-un context
determinat.
C3.4. Realizarea studiului juridic şi distingerea între prevederile relevante faţă
de cele irelevante care au incidenţă în rezolvarea unor situaţii specifice domeniului
dreptului internaţional privat.
C3.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislaţiei româneşti şi
a celei europene şi internaţionale în vigoare din domeniul dreptului internaţional
privat.
Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei
Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europeene şi internaţionale într-un proiect
profesional.
C4: Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din
dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state
C4.1. Definirea conceptelor şi analiza acestora, precum şi a metodelor şi
teoriilor utilizate în interpretarea şi compararea instituţiilor dreptului internaţional
privat la nivel naţional, european şi al altor state.
C4.2. Interpretarea raportului dintre instituţiile dreptului internaţional privat
la nivel naţional, european şi al altor state prin utilizarea metodelor comparative şi
interpretative.
C4.3 Realizarea de corelaţii şi comparaţii între instituţiile dreptului
internaţional privat în sistemul de drept naţional, european şi al altor state, într-un
context determinat, cu utilizarea metodelor şi tehnicilor specific.
C4.4 Interpretarea şi evaluarea metodelor specifice ce pot fi utilizate pentru
determinarea raportului dintre instituţiile dreptului internaţional privat la nivel
naţional, european şi al altor state.
C4.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea metodelor de
comparare a legislaţiei specifice dreptului internaţional privat.
Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei.
Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind raportul dintre instituţiile care
colaborează la nivel naţional, european şi al altor state din domeniul dreptului internaţional privat.
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2. Competenţe transversale
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil,
cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului
Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei
Elaborarea unei lucrări de specialitate, a lucrării de licenţă cu respectarea obiectivelor, a
termenelor şi a regulilor deontologice.
CT2: Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente
de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice
Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei
Realizarea unui proiect, a unei activităţi în echipă, cu identificarea rolurilor profesionale
specifice domeniului drept internaţional privat.
 CONŢINUTUL CURSULUI Drept internaţional privat român
Cursul Drept internaţional privat roman este structurat pe lecţii:
I. Aspecte generale de drept internaţional privat
1.
2.
3.
4.
5.

Noţiuni generale de drept internaţional privat
Delimitarea şi corelaţia dreptului internaţional privat cu alte ramuri de drept
Obiectul dreptului internaţional privat
Conţinutul dreptului internaţional privat
Natura, autonomia şi metodele de reglementare în dreptul internaţional
privat
6. Domeniul dreptului internaţional privat
7. Aplicarea legii străine şi luarea în considerare a legii străine
8. Conflictele de legi în situaţii speciale

Autoarea
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