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În cadrul prezentului articol sunt analizate conceptele de recodificare și decodificare, atât din perspectiva tehnicii 
legislative, cât și a sistematizării legislației. Fiind privite ca modalități a codificării sau ca acțiuni inverse, aceste două 
fenomene sunt abordate din perspectiva activității legislative. Prezentul studiu este primul de acest fel, or fiind concepte 
noi pentru doctrina est-europeană, decodificarea și recodificarea nu au beneficiat deocamdată de o cercetare aprofunda-
tă, astfel că în articol autorii sistematizează considerentele savanților ruși și a celor europeni, care au stat la baza pro-
movării acestor termeni noi pentru știința juridică autohtonă. Exemplele practice de recodificare și decodificare includ 
acte normative ale Republicii Moldova. Autorii concluzionează că în ciuda diferenței în sarcinile cu care se confruntă 
codificarea, decodificarea și recodificarea, aceste fenomene juridice se caracterizează printr-un anumit grad de interco-
nectare și oferă la final o definiție proprie a recodificării, ajustată la cadrul normativ național.

Cuvinte-cheie: codificare, recodificare, decodificare, tehnică legislativă, sistematizarea legislației. 

CONCEpTUAL REFERENCES REGARDING RECODIFICATION AND DECODIFICATION AS FORMS OF 
THE SySTEMATIZATION OF LEGISLATION

This paper analyzes the concepts of recodification and decodification, both from the perspective of legislative 
technique and systematization of legislation. Being seen as codification modalities or as reverse actions, these two 
phenomena are approached from the perspective of the activity of legislative creation. This study is the first of its kind, 
or being new concepts for Eastern European doctrine, decodification and recodification have not yet benefited from 
in-depth research in our legal literature, so in this article the authors analyze the considerations of Russian and Euro-
pean scientists, who have been the basis for promoting these new terms for local legal science. Practical examples of 
recodification and decodification include normative acts of the Republic of Moldova. The authors conclude that despite 
the difference in codification, decodification and recodification tasks, these legal phenomena are characterized by a 
certain degree of interconnection and ultimately provide their own definition of recodification, adjusted to the national 
regulatory framework.
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Introducere
Simplist vorbind, codificarea este o modalitate 

de ordonare a materialului normativ prin combinarea 
acestuia într-un act consolidat unic, logic integrat, co-
ordonat, cu modificarea conținutului său intern.1

Codificarea reprezintă una din direcțiile principa-
le de îmbunătățire a legislației. La fel ca alte forme 
de sistematizare, codificarea simplifică legislația în 
vigoare, o eliberează de normele juridice caduce și 
inoperante. 

1 КОЖЕВНИКОВ, В. В. „К проблеме систематизации 
нормативно-правовых актов в Российской Федерации и о 
правилах ее юридической техники”. In: Право и государ-
ство: теория и практика. 2016, nr. 4, p. 11

Uneori, mult mai rar decât în cazul codificării, 
tehnica legislativă presupune efectuarea recodifi-
cării. În termeni simpli, în cazul recodificării are 
loc „crearea unui cod nou pe baza unui cod deja 
existent”2. 

Metodologia de cercetare. Pentru un rezultat 
aprofundat, în cadrul cercetării subiectului de față, 
au fost necesare și utilizarea diferitor metode, prin-
tre care: metoda analizei, sintezei, deducției, metoda 
istorică, sistemică și empirică.

2 ЧУХВИЧЕВ, Д. В. „Законодательная техника”. Мо-
сква: ЮНИТИ, 2012, p. 346

REpèRES CONCEpTUELS SUR LE RECODAGE ET LE DéCODAGE
COMME FORMES DE SySTéMATISATION DE LA LéGISLATION

Dans le cadre de cet article, les concepts de recodage et de décodage sont analysés, à la fois du point de vue de la 
technique législative et de la systématisation de la législation. Considérés comme des moyens de codification ou comme 
des actions inversées, ces deux phénomènes sont abordés sous l’angle de l’activité de création législative. Cette étude 
est la première du genre, car les nouveaux concepts de la doctrine de l’Europe de l’Est, le décodage et le recodage n’ont 
pas encore bénéficié d’une recherche approfondie. Des exemples pratiques de recodage et de décodage comprennent les 
actes normatifs de la République de Moldova. Les auteurs concluent que malgré la différence des tâches rencontrées par 
le codage, le décodage et le recodage, ces phénomènes juridiques se caractérisent par un certain degré d’interconnexion 
et offrent finalement leur propre définition du recodage, adaptée au cadre réglementaire national.

Mot-clés: codification, recodage, décodage, technique législative, systématisation de la législation.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕКОДИРОВАНИЯ И ДЕКОДИРОВАНИЯ
КАК ФОРМ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

в данной статье анализируются концепции перекодирования и декодирования как с точки зрения законода-
тельной техники, так и систематизации законодательства. Эти два явления, рассматриваемые как модаль-
ности кодификации или как обратные действия, анализируются сквозь призму законодательной деятельности. 
Данное исследование является первым в своем роде или представляет собой новую концепцию восточноевропей-
ской доктрины. Декодирование и перекодирование еще не подверглось глубокому исследованию, поэтому в статье 
авторы систематизируют взгляды российских и европейских ученых, которые легли в основу продвижения этих 
новых терминов в отечественную юридическую науку. Практические примеры перекодирования и декодирования 
включают нормативные акты Республики Молдова. Авторы приходят к выводу, что, несмотря на различия в 
задачах кодирования, декодирования и перекодирования, эти правовые явления характеризуются определенной 
степенью взаимосвязи и, в конечном итоге, дают собственное определение перекодирования, адаптированное к 
национальной нормативно-правовой базе.

Ключевые слова: кодирование, рекодирование, декодирование, законодательная техника, систематизация 
законодательства.
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Idei principale ale cercetării
Activitatea legiuitorului, în care actul normativ 

codificat actual, dar învechit, este înlocuit cu unul 
nou presupune că domeniul de aplicare al reglemen-
tărilor juridice rămâne neschimbat, or noul act codi-
ficat nu include alte legi în afară de actul codificat 
abrogat.

Referitor la denumirea acestui tip de codificare în 
literatura juridică există divergențe. V. N. Barsukova 
numește această formă de codificare „codificare în 
sens larg”, opunându-i „codificarea în sens restrâns” 
prin care înțelege activitatea legiuitorului, denumită 
mai sus formă clasică de codificare. Conform autoa-
rei citate, codificarea în sens larg poate fi avea loc 
atât într-un singur pas, cât și se poate desfășura pe 
termen lung. Codificarea într-un singur pas înseamnă 
că legislația actuală este supusă sistematizării într-
un interval lung de timp, iar apoi legiuitorul adoptă 
imediat un nou act codificat. Codificarea pe termen 
lung semnifică introducerea a numeroase modifi-
cări în actul codificat actual, inclusiv a celor care își 
schimbă structura, recodificându-l într-un final.3

În analiza sa4, A. N. Ciașin atrage atenția că pen-
tru activitatea legislativă de înlocuire a unui cod 
învechit cu altul în literatura juridică europeană s-a 
încetățenit de multă vreme termenul „recodificare” 
și îndeamnă și cercetătorii ruși să preia această ter-
minologie. Începând cu anii 2010 acest termen apare 
tot mai des în lucrările doctrinarilor ruși, fiind cata-
logat de unii drept o etapă a codificării, nu o formă 
specifică. Cu regret, constatăm că acest concept nu 
a fost abordat nici în doctrina autohtonă, dar nici în 
cea românească. Deși nici dicționarele explicative 
actuale ale limbii române nu conțin termenul „re-
codificare”, susținem și noi folosirea acestui termen 
concis pentru identificarea acestei forme de codifica-

3 БАРСУКОВА, В. Н. „Основы структурирования коди-
фицированных актов”. Москва: Статут, 2011, p. 83-84

4 ЧАШИН, А. Н. „Формы кодификации”. In: История 
государства и права. 2012, nr. 4, p. 18

re, or, din punct de vedere etimologic, este evidentă 
alăturarea elementului de compunere cu sens iterativ 
„re” la termenul deja încetățenit de codificare.

La sfârșitul secolului al XX-lea, a devenit clar 
că procesul de recodificare a cunoscut un avânt 
substanțial în Europa și America Latină, indicând că 
va influența dezvoltarea dreptului în viitorul previ-
zibil.5

Profesorul francez Rémy Cabrillac, unul dintre 
promotorii concepției moderne de recodificare, este 
de părere că „recodificările sunt, fără îndoială, unul 
dintre cele mai importante fenomene legislative 
semnificative din ultimele decenii”6, arătând exem-
ple de recodificare a materiei civile în diverse state 
ale familiei romano-germanice de drept.

Recodificarea urmărește aceleași obiective de 
raționalitate și coerență ca și codificarea inițială; cu 
toate acestea, este mai mult decât simplul proces de 
producere a unui nou cod pentru a înlocui unul vechi, 
ci reprezintă, așa cum conchide Michael McAuley, 
„implementarea unei noi ordini legale”7.

O recodificare este justificată cu atât mai mult 
cu cât îmbunătățește substanța dispozițiilor exis-
tente sau dacă îmbunătățește forma legii existente, 
coerența arhitecturii sale generale și organizarea 
dispozițiilor sale.8

Recodificarea depinde direct de codificare și este 
un fel de îmbunătățire a unui act codificat. Combinația 
dintre codificare și recodificare a legislației poate fi 
considerată un instrument cuprinzător pentru elimi-
narea lacunelor din reglementarea juridică a unui 
anumit domeniu al relațiilor publice.9

5 MURILLO, Maria Luisa. „The Evolution of Codification 
in the Civil Law Legal Systems”. In: Journal Transnational Law 
and Policy. 2001, Vol. 11, nr. 1, p. 20

6 CABRILLAC, Rémy. „The Diffi  culties of the Recodifi ca-„The Difficulties of the Recodifica-
tion (D’un code à l’autre, les difficultés d’une recodification).”. 
In: Opinio Juris in Comparatione. 2009, Vol. 1, p. 2

7 MCAULEY, Michael. „Proposal for a Theory and a Meth-
od of Recodification”. In: Loyola Law Review. 2003, p. 275

8 CABRILLAC, R. Op.cit., p. 10
9 ВАРТАНЯН, А. М. „О соотношении понятий «кодифи-
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Efectuarea codificării este recomandabilă dacă 
este nevoie de modificări cardinale în reglementa-
rea juridică în anumite domenii ale vieții sociale, 
modificări ale bazelor sistemelor corespunzătoare 
de acte juridice normative (reglementarea acestor 
complexe de relații sociale foarte modificate). Nu 
merită efectuată o recodificare dacă este necesar să 
se completeze pur și simplu codul cu noi dispoziții 
ale reglementării legale. Recodificarea este justifica-
tă atunci când modificările se referă la prevederile 
părții generale a actului de codificare, afectând grav 
esența, obiectivele și metodele reglementării legale. 
Cu toate acestea, în acest caz, în ansamblu, se păs-
trează structura generală a prezentării prescripțiilor 
legale de reglementare. Actul de codificare deja exis-
tent determină în mare măsură crearea noului cod, 
într-un anumit grad sau altul, care stă la baza acestu-
ia. Recodificarea implică utilizarea rezultatelor codi-
ficărilor anterioare, îmbunătățirea cardinală a actelor 
juridice normative create anterior.10

Trebuie remarcat faptul că nu orice modificare a 
Codului este o recodificare.

Suntem în prezența recodificării numai atunci 
când se fac modificări, în totalitate sau parțial, care 
schimbă semnificativ structura sau o cantitate semni-
ficativă a structurii reglementării legale sau cele mai 
semnificative fundamente juridice, instituții și meca-
nisme din această structură, ținând cont de practica 
de aplicare a codului și necesitatea includerii în acest 
cod a normelor juridice individuale (seturi de norme 
juridice) conținute în acte de forță juridică inferioară, 
precum și introducerea modificărilor și completărilor 
la acestea ca se adoptă noi acte juridice normative.11

кация», «декодификация» и «рекодификация»”. In: Актуаль-
ные проблемы юридической науки: теория и практика: сбор-
ник материалов XVII Международной научно-практической 
конференции, Махачкала, 17 апреля 2016 года. Махачкала, 
2016, p. 12

10 ЧУХВИЧЕВ, Д. В. Op.cit., p. 346-347
11 СОЛОВЬЕВ, А. А. „Кодификация, декодификация и 

рекодификация гражданского законодательства: зарубеж-

A. A. Soloviev (А. А. Соловьев) ne propune ur-
mătoarea definiție a recodificării: „înlocuirea com-
pletă a unui cod (grup de coduri) cu un nou act codi-
ficat (un nou grup de coduri) sau o modificare sem-
nificativă a structurii și domeniului de aplicare a re-
glementărilor legale incluse în codul original (grup 
de coduri) , luând în considerare practica aplicației 
sale (sau), sau o modificare (inclusiv o adăugare) 
fundamentală și alte dispoziții semnificative ale co-
dului (grup de coduri)”12.

Figurativ vorbind, dacă codificarea poate fi com-
parată cu fabricarea și reglarea unui instrument 
muzical, atunci recodificarea este fie o reajustare a 
acestui instrument (și uneori înlocuirea), fie o reglare 
fină (reajustare), care permite instrumentului să se 
adapteze la condiții schimbate.13 

Cât nu ar părea de straniu, dar în pofida penuriei 
de studii doctrinare în acest domeniu, recodificarea 
beneficiază și de unele prevederi legislative. Astfel, 
în Conceptul de îmbunătățire a legislației Repu-
blicii Belarus, aprobat prin Decretul președintelui 
Republicii Belarus din 10 aprilie 2002 nr. 205, re-
codificarea alături de codificare sunt menționate ca 
direcții de îmbunătățire a sistemului de legislație al 
Republicii Belarus. Conform pct. 24 al actului nu-
mit, recodificare semnifică „adoptarea sau schim-
barea radicală a codurilor și a legilor consolidate, 
luând în considerare practica aplicării acestora și 
necesitatea de a include în aceste coduri și legi anu-
mite norme juridice cuprinse în acte de forță juri-
dică inferioară, precum și modificări și completări 
la acestea pe măsură ce sunt adoptate noi acte ju-

ный опыт и перспективы России”. In: вестник Федераль-
ного арбитражного суда Московского округа. 2012, nr. 3, 
p. 93-94

12 Ibidem, p. 94.
13 СОЛОВЬЕВ, А. А. „Российский и зарубежный опыт 

систематизации законодательства о спорте”. Москва: Ко-
миссия по спортивному праву Ассоциации юристов России, 
2011, p. 85.
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ridice de reglementare” 14, însă această definiție a 
fost criticată de A. M. Vartanean (А. М. Вартанян), 
care consideră că definiția recodificării conținută în 
concept, în parte ce privește adoptarea codurilor și 
a legilor consolidate, duce la asimilarea concep-
telor de recodificare și codificare, ceea ce este in-
corect din punct de vedere al teoriei dreptului și a 
semnificației acestor fenomene juridice.15

Pentru toate actele normative codificate, sunt 
foarte importante stabilitatea și durabilitatea, ceea ce 
se datorează rolului său special în funcționarea siste-
mului legislativ, în unitatea, interconectarea logică, 
coerența și certitudinea acestuia. Prin urmare, reco-
dificarea este justificată numai în cazul în care dome-
niul relevant al legislației este supus unor schimbări 
radicale, a căror necesitate se datorează schimbărilor 
semnificative în natura relațiilor sociale reglementa-
te și, în consecință, obiectivelor și naturii reglemen-
tarea lor legală.16 Esența procesului de recodificare 
este deschiderea și transparența sa.17

Prin analogie cu codificarea clasică, A. A. Solovi-
ev a elaborat și o clasificare a recodificării, care poa-
te fi catalogată după cantitatea conținutului normativ 
modificat sau al duratei în timp.

1. După întinderea materialului normativ modifi-
cat și nou introdus:

1.1. Recodificare completă a materialului norma-
tiv, care se încheie cu adoptarea unui nou cod sau 
o modificare atât de semnificativă a codului încât 
aceasta echivalează cu adoptarea unui nou cod (sau 
mai multe acte codificate noi pentru a le înlocui pe 
cele valabile anterior).

14 Указ Президента Республики Беларусь № 205 от 10 
апреля 2002 г. o Концепции совершенствования законода-
тельства Республики Беларусь. http://www.sovrep.gov.by/
uploads/folderForLinks/p30200205.htm

15 ВАРТАНЯН, А. М. „Кодификация, декодификация и 
рекодификация: понятие, сущность, взаимосвязь”. In: вест-
ник Гродненского государственного университета имени 
Янки Купалы. 2015, nr. 6, p. 23.

16 ЧУХВИЧЕВ, Д. В., АШИРОВ, Б. С. „Законодательная 
техника”. Ашхабад, 2011, p. 267.

17 MCAULEY, M. Op.cit., p. 283

1.2. Recodificare agregată (un fel de „supracodi-
ficare”), asociată cu unificarea a două sau mai multe 
coduri într-un singur act codificat consolidat.

1.3. Recodificare parțială (specială) - care se în-
cheie cu o modificare a sau a segmentelor sale indi-
viduale.

1.3.1. Recodificarea axială este o recodificare 
parțială efectuată într-una sau mai multe direcții și 
asociată cu introducerea unor modificări locale de 
natură semnificativă, dar mici ca volum formal.

1.3.2. Recodificarea axială este o recodificare 
parțială implementată într-un segment al matricei de 
reglementare și asociată cu introducerea unor modi-
ficări semnificative în mod fragmentar într-unul sau 
mai multe segmente pe subiectul lor de reglementare.

2. După criteriul duratei:
2.1. Recodificarea ca o singură acțiune sau ca o 

serie de acțiuni conexe desfășurate pe o perioadă 
scurtă de timp.

2.2. Recodificarea ca proces este un proces întins 
în timp (cel puțin câțiva ani) al unei modificări sem-
nificative a unui cod, până la înlocuirea cu unul nou, 
ținând cont de practica aplicării acestuia și necesi-
tatea de a fi incluse în acest cod anumite norme sau 
seturi de norme juridice, conținute în acte de forță 
juridică inferioară, precum și modificări și comple-
tări la acestea pe măsură ce sunt adoptate noi acte 
juridice normative.18

Recodificarea nu implică sistematizarea unei se-
rii de acte legislative disparate. Cel puțin acesta nu 
este obiectivul ei principal. În efectuarea recodifică-
rii, ne bazăm pe sistemul logic deja stabilit în vechea 
reglementare. Din acest motiv, unii autori afirmă că 
recodificarea poate fi privită doar condiționat ca o for-
mă de codificare. Daniil Viktorovich Ciuhvicev (Д. 
В. Чухвичев) afirmă că chiar dacă este posibil să se 
schimbe ordinea logică a exprimare a prescripțiilor 
juridice ca noul cod să nu conțină prevederi ale ve-

18 СОЛОВЬЕВ, А. А. „Российский и зарубежный опыт 
систематизации законодательства о спорте”, p. 72-73.
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chiului act de codificare care să fie depășite și să-și fi 
pierdut actualitatea, dar chiar și astfel de modificări 
ale codului, oricât de radicale ar fi acestea, nu pot fi 
catalogate drept codificare în sensul deplin al cuvân-
tului. 19

În cadrul recodificării, este posibilă încorporarea 
de noi prevederi, exprimate în perioada acțiunii ve-
chiului cod în alte acte juridice normative sau com-
pletarea lacunelor identificate în reglementările le-
gale ale vechiului cod. 

În opinia lui D.V. Ciuhvicev, recodificarea poate 
fi văzută mai degrabă ca o completare la codificarea 
deja efectuată anterior. Recodificarea înseamnă veri-
ficarea viabilității dispozițiilor cuprinse în codul exis-
tent, revizuirea, prelucrarea acestora, îmbunătățirea 
necesară a rezultatelor codificării anterioare, a căror 
necesitate se datorează faptului că relațiile sociale 
ca urmare a dinamicii constante de dezvoltare s-au 
schimbat calitativ și s-au mutat la un nou nivel — și 
acest lucru implică necesitatea și schimbările în re-
glementarea lor legislativă. În același timp, anterior 
deja au fost identificate necesitatea existenței codu-
lui și rolul său special în sistemul de reglementare 
juridică, obiectul reglementării acestui cod, siste-
mul normelor juridice care este supus sistematizării, 
apartenența grupului la sistemul de normele juridice 
care intră sub incidența codificării (dreptul procesual 
sau material, dreptul privat sau public) și, prin ur-
mare, principalele metode de reglementare juridică a 
relațiilor publice utilizate în acest domeniu. 20

Sarcinile recodificării (în plus față de cele ale co-
dificării) pot fi considerate:

unificarea și consolidarea actelor legislative (in-•	
clusiv a celor codificate!) care reglementează relațiile 
sociale omogene sau conjugate;

„re-dizolvarea” completă sau parțială (particu-•	
lară) a actelor cu forță juridică comparabilă, dar și 
diferită;

19 ЧЧУХВИЧЕВ, Д. В., Op.cit., p. 347-348
20 ЧУХВИЧЕВ, Д. В., Op.cit., p. 348-349

restructurarea și/sau reformatarea sistemului •	
legislativ, cu optimizarea și raționalizarea suplimen-
tară, pentru sporirea eficienței, integrității, armoniei 
sistemice și consistenței logice interne.21

Așa cum este notoriu că legislația nu poate exista 
static, deoarece schimbarea rapidă a relațiilor sociale 
necesită un răspuns dinamic constant, este la fel de 
evident că și recodificarea devine o metodă tot mai 
importantă în procesul de îmbunătățire a legislației. 

Există mai multe exemple de recodificare acolo 
unde s-a atestat o stabilitate considerabilă a coduri-
lor. Astfel, în Franța coduri napoleoniene, Codul de 
procedură civilă din 1806 sau Codul penal din 1810 
au făcut obiectul unor recodificări generale care au 
dus la Codul de procedură civilă din 1975 sau Cod 
penal din 1994.22

Un alt exemplu clasic de recodificare este crea-
rea Codului civil olandez din 1992 (Burgerlijk Wet-
boek), care a finalizat lungul proces de adaptare a 
legislației civile olandeze din secolul al XIX-lea la 
noile realități. Noul Cod a înlocuit două coduri ante-
rioare – Codul civil și Codul comercial. Procesul de 
recodificare în Olanda a început în 1948, iar pe par-
cursul anilor 1970-1980 au intrat în vigoare, treptat, 
diferite cărți ale Codului. Astfel, într-un articol din 
198223 se menționa că cărțile 1 și 2 ale Codului au 
intrat în vigoare în anii ‘70, cartea 3 (partea generală 
a dreptului patrimonial), cartea 4 (legea succesiunii), 
cartea 5 (dreptul proprietății) și cartea 6 (partea ge-
nerală a legii obligațiilor) au fost adoptate, dar nu 
au intrat încă în vigoare. Procesul de recodificare a 
fost complet finalizat abia în 1992. Fracționalitatea 
implementării noilor norme este tradițională pentru 
(re)codificare într-un domeniu atât de important ca 

21 СОЛОВЬЕВ, А. А. „Систематизация законодательства 
как непрерывный процесс: функционально-онтологический 
цикл”. In: власть. 2011, nr. 6, p. 147-148

22 CABRILLAC, R. Op.cit., p. 4
23 HONDIUS E. H. „Recodification of the Law in the 

Netherlands: The New Civil Code experience”. In: Netherlands 
International Law Review, 1982, nr. 29, p. 348-367



116 Revista Națională de Drept

dreptul civil. În cazul Olandei, aceasta s-a datorat în 
primul rând naturii inovatoare a Codului, care, spre 
deosebire de codurile clasice ale secolului al XIX-
lea, a inclus dispoziții privind drepturile intelectu-
ale.24

Într-adevăr, trebuie să recunoaștem că recodifica-
rea este specifică în mod prioritar domeniului civil, 
grație unei mai mari codificări a domeniului, or în 
multe școli de drept codificarea este adesea asimilată 
exclusiv codificării legislației civile.

În acest context, analizând recodificarea dreptu-
lui privat în statele Europei centrale și de est, Péter 
Cserne distinge trei grupuri de țări. Primul este for-
mată din state care au optat pentru armonizarea cu 
legislația statelor membre ale Uniunii Europene. Are 
trei subgrupuri: Europa Centrală (Republica Cehă, 
Ungaria, Polonia, Slovacia și Slovenia), statele bal-
tice (Estonia, Letonia, Lituania) și țările balcanice 
(Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, 
România și Serbia). Al doilea grup include Belarus, 
Moldova, Federația Rusă și Ucraina. Aceste țări nu 
încearcă să își armonizeze legislația cu cea a țărilor 
UE. Cel de-al treilea grup include fostele republici 
sovietice din Caucaz și Asia Centrală.25

În Republica Moldova procesul de recodifi-
care a legislației adoptate în perioada sovietică 
a finalizat odată cu adoptarea în 2008 a Codului 
contravențional, care înlocuia ultimul cod sovietic 
ce acționa pe teritoriul Republicii Moldova — Co-
dul cu privire la contravențiile administrative, în vi-
goare din 1985. Deși, acest exemplu poate fi consi-
derat nu tocmai potrivit, or, conform opiniilor unor 
doctrinari ai dreptului contravențional, adoptarea 
Codului contravențional încununează activitatea 

24 СОЛОВЬЕВ, А. А. „Кодификация, декодификация и 
рекодификация гражданского законодательства: зарубежный 
опыт и перспективы России...”, p. 96.

25 CSERNE, Péter. „The Recodification of Private Law in 
Central and Eastern Europe”. In: National Legal Systems and 
Globalization. T.M.C. Asser Press, The Hague, The Netherlan-
ds, 2013, p. 47.

de creare a unei noi ramuri a dreptului — dreptul 
contravențional, necunoscută în legislația sovietică, 
diferită de abaterile administrative. Exemple clasice 
de recodificare reprezintă adoptarea în 2002-2003 a 
noilor coduri penale și civile și a celor procesuale 
adiacente, care au înlocuit codurile sovietice de la 
începutul anilor 1960.

În pofida importanței procesului de codificare 
a legislației și a faptului că aceasta poate fi nicio-
dată finalizată, deși codificarea reprezintă un punct 
culminant al sistematizării legislației, în doctrina și 
practica juridică a fost observat un proces opus – 
decodificarea.

Reputatul jurist francez Rémy Cabrillac afirmă că 
decodificarea este un fenomen major în statele fami-
liei romano-germanice de la începutul secolului al 
XX-lea, într-o asemenea măsură încât ar putea duce 
la întrebări dacă nu cumva codificarea ar fi o „for-
mă” de legiferare învechită.26

Într-adevăr, decodificarea nu poate reprezenta 
prin însăși natura sa o formă a codificării, fiind, mai 
degrabă un proces invers, însă reprezintă o formă a 
legiferării legată intrinsec de codificare, motiv pen-
tru care ne-am propus analiza acestui fenomen în co-
raport cu codificarea.

După cum a remarcat José Miguel Valdivia, 
evoluția pe care a suferit-o codificarea, încă din se-
colul al XIX-lea, dar în special în secolul al XX-lea, 
duce la faptul că la doctrină se adaugă alte două con-
cepte cu cele mai recente formulări: decodificarea și 
recodificarea dreptului.27

În literatura juridică occidentală, fenomenul de-
codificării a fost abordat în mod primar de doctrina-
rul italian Natalio Irti în lucrarea L’età della deco-
dificazione din 1978, dând naștere unor curente de 
cercetare juridică în mai multe școli.

26 CABRILLAC, R. Op.cit., p. 2.
27 VALDIVIA, J. M. „Évolution de la codification depuis le 

XIXe siècle” (http://www.senat.fr/colloques/colloque_codifica-
tion/colloque_codification10.html)
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Jan Rudnicki consideră că există o mulțime de 
factori care susțin decodificarea28, menționând între 
altele europenizarea. Și alți autori29 văd în procesul de 
europenizare și proliferare a dreptului internațional o 
cauză a decodificării (dreptului civil).

 Scăderea rolului codurilor în sistemul izvoare-
lor dreptului continental, extinderea sferei legislației 
necodificate sunt evaluate de majoritatea cercetători-
lor occidentali ca semne ale „erei decodificării”. De 
exemplu, adoptarea codurilor comerciale în Franța și 
Germania a fost cauzată într-o mai mare măsură de 
condițiile istorice, în special în Germania, unde Co-
dul Comercial pan-german din 1860 și apoi Codul 
Comercial din 1896 au fost concepute din start ca 
bază de „cimentare” pentru unificarea națiunii ger-
mane, însă astăzi Codul comercial francez, precum 
și Codul comercial german, au căzut în decădere și 
nu sunt altceva decât o „coajă goală”, iar Codul co-
mercial german este folosit astăzi, mai degrabă, în 
virtutea tradiției, obiceiului.30

I. Yu. Mitropan (И. Ю. Митропан) vede în de-
codificare o formă de divergență a legislației31, iar 
potrivit reputatului doctrinar spaniol Luis Díez-Pica-
zo y Ponce de León decodificarea este „proliferarea 
legislației speciale în afara codurilor care provoacă 
fisuri importante în corpul unității codurilor”32, însă 

28 RUDNICKI, Jan. „Remarks Regarding the Influence of 
European Legislation upon Codification of Civil Law”. In: Stu-
dia Iuridica. 2017, nr. 71, p. 208.

29 ZIVKOVSKA, Rodna și PRZESKA, Tina. „Codification 
of the civil law in the Republic of Macedonia”. In: Zbornik 
radova Pravnog fakulteta, Nis. 2014, Vol. 347, nr. 68, p. 253.

30 ВАРТАНЯН, А. М. „К вопросу о кодификации и деко-
дификации хозяйственного законодательства”. In: вестник 
Гродненского государственного университета имени Янки 
Купалы. Серия 4. Правоведение. 2013, nr. 6, p. 14-15.

31 МИТРОПАН, И. Ю. „Десистематизация законодатель-
ства как форма юридической дивергенции”. In: Аллея науки. 
2018, Vol. 7, nr. 23, p. 751.

32 LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON. „Codificación, 
Descodificación y Recodificación”. In: Anuario de derecho civil. 
1992, p. 478.

considerăm că acest fenomen trebuie tratat mai com-
plex de atât.

Ne raliem opiniei autorilor A. A. Soloviev și Yu. 
M. Filippov, care consideră că decodificarea ar tre-
bui înțeleasă drept modificări ale setului de regle-
mentări juridice normative într-un anumit domeniu 
de relații sociale, legate de recunoașterea faptului că 
codul (sau un set de coduri) din acest domeniu și-a 
pierdut forța juridică sau recunoașterea „eroziunii” 
sale, cu o revenire la polisistemism în reglementarea 
legală în acest domeniu.33

Michael McAuley opinează că, spre deosebire de 
revizuire, decodificarea nu este un fenomen complex 
și are loc nu numai atunci când dreptul pozitiv ex-
primat în cod devine incoerent și fragmentat și când 
un cod are nevoie serioasă de revizuire, dar și atunci 
când sistemul juridic a abandonat voluntar sau a 
pierdut involuntar cunoștințele ideilor și conceptelor 
juridice care formau prevederile codului.34

În doctrina juridică rusă au fost formulate două 
varietăți ale decodificării:

decodificare ca acțiune unică•	  – recunoașterea 
unui cod (sau a unui set de coduri) ca abrogat;

decodificarea ca proces•	  – ablația (spălarea) 
materialului normativ din sistemul codificat pe parcur-
sul unei perioade de timp, când o parte semnificativă 
a dispozițiilor codului este înlocuită sau dislocată de 
legislația actuală. 35

Cercetătorul belarus A. M. Vartanyan (А. М. 
Вартанян) atrage atenția că în Belarus, Rusia, Ucrai-
na și alte țări post-sovietice, decodificarea trezește 
îngrijorări și o atitudine destul de critică față de si-

33 СОЛОВЬЕВ, А. А. „Кодификация, декодификация и 
рекодификация гражданского законодательства: зарубеж-
ный опыт и перспективы России...”, p. 92.

34 MCAULEY, Michael. Op.cit., p. 274.
35 СОЛОВЬЕВ, А. А. „Кодификация, декодификация и 

рекодификация гражданского законодательства: зарубеж-
ный опыт и перспективы России...”, p. 92.
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ne36, însă în ciuda negativității relative a procesului 
de decodificare, în prezent acest proces își găsește 
manifestarea în ambele forme37.

Exemplu de decodificare ca acțiune unică 
poate servi Codul cu privire la locuințe al R.S.S. 
Moldovenești38, adoptat în 1983 și care a rămas în 
vigoare pentru Republica Moldova până în 2015, 
când a fost abrogat prin adoptarea Legii Nr. 75 cu 
privire la locuințe39, ce prevedea expres în dispoziții 
finale și tranzitorii abrogarea acestui cod. Astfel, 
relațiile sociale reglementate de un cod au fost, prin 
decodificare, atribuite unei legi organice.

Având în vedere că vechiul cod reglementa relații 
social-economice specifice perioadei adoptării, odată 
cu trecerea la noile relații social-economice, schim-
barea cadrului constituțional și legal, Codul cu pri-
vire la locuințe din 1983 își pierduse actualitatea, iar 
majoritatea prevederilor sale erau depășite. O pri-
mă încercare de recodificare s-a făcut în 1996, însă 
inițiativa legislativă a Guvernului a fost restituită de 
către Parlament, formând un grup de lucru în scopul 
elaborării unui nou Cod locativ, ce a și fost prezentat 
spre aprobare Parlamentului în anul 2000. Prima va-
riantă a codului a fost dezbătută de către Parlament în 
prima lectură în anul 2001. Deoarece proiectul propus 
a conținut multe neclarități, acesta urma să fie perfec-
tat și prin urmare iarăși a fost restituit Guvernului. 
A doua variantă a proiectului Codului locativ a fost 

36 ВАРТАНЯН, А. М. „К вопросу о кодификации и деко-
дификации хозяйственного законодательства...”, p. 15.

37 ВАРТАНЯН, А. М. „Кодификация, декодификация и 
рекодификация: понятие, сущность, взаимосвязь...”, p. 22.

38 Codul cu privire la locuințe al R.S.S. Moldovenești al So-
vietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești 
nr. 2718 din 03.06.1983. În: Veștile Republicii Sovietice Socia-
liste Moldovenești, nr. 6 din 03.07.1983. Abrogat prin Legea 
Republicii Moldova nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe. 
În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 131-138 din 
29.05.2015.

39 Legea Republicii Moldova nr. 75 din 30.04.2015 cu priv-
ire la locuințe. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 
131-138 din 29.05.2015.

prezentată în anul 2005. În cadrul consultărilor pu-
blice asupra proiectului, în avizele sale Confederația 
Națională a Patronatului din Republica Moldova și 
Ministerul Justiției au evidențiat că proiectul Codului 
locativ „să fie expus sub formă de lege organică, dar 
nu sub formă de cod”40. În rezultat, prevederile nor-
mative din domeniul raporturilor juridice privind bu-
nurile imobile cu statut de locuință au fost expuse sub 
formă de lege organică. Menționăm că relațiile soci-
ale din acest domeniu sunt reglementate sub formă 
de cod în legislația Rusiei, Ucrainei, Belarus, și sub 
formă de lege în legislația României, Estoniei și altor 
state europene, fapt ce denotă și o aliniere a sistemul 
național de drept către o paradigmă europeană.

Erodarea materialului normativ din cod (deco-
dificarea ca proces) poate avea loc prin adoptarea, 
alături de actul codificat în vigoare a numeroase alte 
acte juridice normative, care acționează alături sau 
chiar în paralel cu actul codificat specificat. Exem-
plul cel mai elocvent în constituie legislația civilă 
unde, alături de Codul civil, acționează o sumedenie 
de legi speciale care, deseori, creau confuzie la inter-
pretare și aplicare.

Totodată, această problemă este tipică nu numai 
pentru statul nostru și nu numai pentru ramura dreptu-
lui civil. De exemplu, conform opiniei T.V. Klenova, 
exprimată în sesiunea plenară a celui de-al VIII-lea 
Congres rus de drept penal „Probleme de codificare 
a dreptului penal: istorie, modernitate, viitor”, care 
a avut loc pe 30 mai 2013 la Universitatea de Stat 
din Moscova, ca urmare a legiuirii iraționale, Codul 
penal al Federației Ruse nu numai că a pierdut o cali-
tate atât de importantă a legii precum consistența, ci 
se află în stadiul de distrugere - decodificare.41 Deși, 

40 Vezi: Nota Informativă la proiectul Legii cu privire la 
Locuințe nr. 352 din 02.09.2013. <URL: http://parlament.
md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/
LegislativId/1906/language/ro-RO/Default.aspx>

41 Apud: ВАРТАНЯН, А. М. „Кодификация, декодифика-
ция и рекодификация: понятие, сущность, взаимосвязь...”, 
p. 22
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trebuie s-o spunem, sunt autori care nu consideră 
aceste procese drept decodificare, ci doar de „o etapă 
de destabilizare a legislației penale”42.

În același context, N. N. Kovtun (Н. Н. Ковтун) 
se referă la decodificarea legislației procesual-pena-
le ruse care deja la momentul adoptării și punerii în 
aplicare a Codului de procedură penală al Federației 
Ruse, prezenta în mod obiectiv semne de decodifi-
care a mai multor prescripții ale sale, deoarece nu 
fuseseră luate în considerație anumite hotărâri ale 
instanței de contencios constituțional, obligând de 
fiecare dată autoritățile ce aplică legea să contrapună 
anumite prevederi ale Codului cu actele de justiție 
constituțională rămase valabile43.

În privința decodificării ca fenomen opus codifi-
cării, trebuie remarcat faptul că poate avea loc numai 
atunci când, în anumite circumstanțe, datorită dina-
mismului dezvoltării relațiilor sociale într-un anu-
mit domeniu, reglementarea juridică polisistemică a 
acestor relații va fi mai eficientă.44

Deși decodificarea ridică îngrijorări și benefici-
ază de o atitudine reticentă, aceasta a fost aplicată 
cu succes de mai multe ori în unele state din Ameri-
ca de Sud45 și alte regiuni ale lumii (de exemplu, în 
Franța). Un exemplu bun, prezentat în acest sens în 
literatura juridică este cel al Codului francez al vi-
nului46. Conform lui V. A. Berzin (В. А. Берзин), în 
Franța până în 2003 a fost în vigoare Codul vinului, 

42 ТИХОНОВА, С. С. „Декодификация уголовного за-
конодательства России: реальность или перспектива?”. In: 
Альманах современной науки и образования. 2013, Vol. 10, 
nr. 77, p. 169.

43 КОВТУН, Н. Н. „Акты конституционного правосудия 
как фактор декодификации УПК РФ”. In: Уголовный про-
цесс. 2008, nr. 11, p. 4.

44 ВАРТАНЯН, А. М. „К вопросу о кодификации и деко-
дификации хозяйственного законодательства...”, p. 16.

45 Pentru detalii: Luis Diez-Picazo y Ponce de Leon. Op. 
cit., p. 473-484.

46 Code du vin. Codifié par Décret 1936-12-01. Abrogé par Dé-
cret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 06.09.2003 <URL: https://
www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006071657/>

or legislația franceză prevedea codificarea norme-
lor legale care guvernează viticultura și vinificația. 
La momentul adoptării, în 1936, peste 350 de arti-
cole uneau aproape toate reglementările legate de 
definiții, produse, importuri, comerț și circulația vi-
nurilor. De-a lungul anilor de aplicare, doar 30 de 
mici modificări au fost aduse acestui act. Motivul 
anulării sale a fost pur instrumental, juridic și tehnic, 
datorită faptului că dispozițiile Codului vinului fran-
cez au fost răspândite în numeroase legi și decrete în 
continuă schimbare, iar calitatea consolidării acestor 
dispoziții nu a îndeplinit cerințele moderne47.

Concluzii
În urma studiului efectuat, observăm că, în ciuda 

diferenței în sarcinile cu care se confruntă codifica-
rea, decodificarea și recodificarea, aceste fenomene 
juridice se caracterizează printr-un anumit grad de 
interconectare. Codificarea este un element indepen-
dent și complet al sistematizării legislației, implicând 
decodificare și recodificare numai în anumite cazuri. 
Procesul de decodificare este direct dependent de co-
dificare, deoarece absența unui act codificat anulea-
ză posibilitatea decodificării.48

Având în vedere noutatea și importanța concep-
tului de recodificare, formulăm următoarea definiție 
a termenului de recodificare, ajustată la cadrul nor-
mativ național: „Recodificare – înlocuirea comple-
tă a unui cod cu un nou cod, ce are ca obiect de 
reglementare același (sau mai larg) domeniu al 
relațiilor sociale, sau orice modificare fundamentală 
și substanțială a conținutului codului, ce necesită o 
republicare a acestuia”.

47 БЕРЗИН, В. А. „Государственная политика в области 
винодельческого виноградарства, производства, оборота и 
потребления винодельческой продукции”. Москва, 2010, p. 
284–285.

48 ВАРТАНЯН, А. М. „О соотношении понятий «коди-
фикация», «декодификация» и «рекодификация»...”, p. 12.



120 Revista Națională de Drept

Referințe bibliografice

CABRILLAC, Rémy. „The Difficulties of the Re-1. 
codification (D’un code à l’autre, les difficultés d’une re-
codification).”. In: Opinio Juris in Comparatione. 2009, 
Vol. 1, pp. 1-13

Code du vin. Codifié par Décret 1936-12-01. 2. 
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 
06.09.2003 <URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/
id/LEGITEXT000006071657/>

Codul cu privire la locuințe al R.S.S. Moldovenești 3. 
al Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialis-
te Moldovenești nr. 2718 din 03.06.1983. În: Veștile 
Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, nr. 6 din 
03.07.1983. Abrogat prin Legea Republicii Moldova nr. 
75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe. În: Monitorul Ofi-
cial al Republicii Moldova, nr. 131-138 din 29.05.2015

CSERNE, Péter. „The Recodification of Private 4. 
Law in Central and Eastern Europe”. In: National Legal 
Systems and Globalization. T.M.C. Asser Press, The Ha-
gue, The Netherlands, 2013, pp. 45-88

HONDIUS E. H. „Recodification of the Law in the 5. 
Netherlands: The New Civil Code experience”. In: Nether-
lands International Law Review, 1982, nr. 29, p. 348-367

Legea Republicii Moldova nr. 75 din 30.04.2015 6. 
cu privire la locuințe. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, nr. 131-138 din 29.05.2015

LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON. „Codi-7. 
ficación, Descodificación y Recodificación”. In: Anuario 
de derecho civil. 1992, pp. 473-484

MCAULEY, Michael. „Proposal for a Theory and a 8. 
Method of Recodification”. In: Loyola Law Review. 2003, 
pp. 261-285

MURILLO, Maria Luisa. „The Evolution of Codifi-9. 
cation in the Civil Law Legal Systems”. In: Journal Trans-
national Law and Policy. 2001, Vol. 11, nr. 1, pp. 1-20

RUDNICKI, Jan. „Remarks Regarding the Influ-10. 
ence of European Legislation upon Codification of Civil 
Law”. In: Studia Iuridica. 2017, nr. 71, pp. 207-217

VALDIVIA, J. M. „Évolution de la codification 11. 
depuis le XIXe siècle” (http://www.senat.fr/colloques/
colloque_codification/colloque_codification10.html)

ZIVKOVSKA, Rodna și Przeska, Tina. „Codifi-12. 
cation of the civil law in the Republic of Macedonia”. In: 

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Nis. 2014, Vol. 347, 
nr. 68, pp. 251-267

БАРСУКОВА, В. Н. „Основы структуриро-13. 
вания кодифицированных актов”. Москва: Статут, 
2011, 207 p. 

БЕРЗИН, В. А. „Государственная политика в 14. 
области винодельческого виноградарства, производ-
ства, оборота и потребления винодельческой продук-
ции”. Москва, 2010. 

ВАРТАНЯН, А. М. „К вопросу о кодификации 15. 
и декодификации хозяйственного законодательства”. 
In: вестник Гродненского государственного универ-
ситета имени Янки Купалы. Серия 4. Правоведение. 
2013, nr. 6, pp. 12-17.

ВАРТАНЯН, А. М. „Кодификация, декодифи-16. 
кация и рекодификация: понятие, сущность, взаи-
мосвязь”. In: вестник Гродненского государствен-
ного университета имени Янки Купалы. 2015, nr. 6, 
pp. 20-25.

ВАРТАНЯН, А. М. „О соотношении понятий 17. 
«кодификация», «декодификация» и «рекодифика-
ция»”. In: Актуальные проблемы юридической нау-
ки: теория и практика: сборник материалов XVII 
Международной научно-практической конференции, 
Махачкала, 17 апреля 2016 года. Махачкала, 2016, pp. 
11-12.

КОВТУН, Н. Н. „Акты конституционного пра-18. 
восудия как фактор декодификации УПК РФ”. In: Уго-
ловный процесс. 2008, nr. 11, pp. 3-10

КОЖЕВНИКОВ, В. В. „К проблеме системати-19. 
зации нормативно-правовых актов в Российской Фе-
дерации и о правилах ее юридической техники”. In: 
Право и государство: теория и практика. 2016, nr. 4, 
pp. 11-21

МИТРОПАН, И. Ю. „Десистематизация зако-20. 
нодательства как форма юридической дивергенции”. 
In: Аллея науки. 2018, Vol. 7, nr. 23, pp. 745-751

СОЛОВЬЕВ, А. А. „Кодификация, декодифика-21. 
ция и рекодификация гражданского законодательства: 
зарубежный опыт и перспективы России”. In: вестник 
Федерального арбитражного суда Московского округа. 
2012, nr. 3, pp. 88-97

СОЛОВЬЕВ, А. А. „Систематизация законода-22. 
тельства как непрерывный процесс: функционально-



121nr. 1 (243), 2021

онтологический цикл”. In: власть. 2011, nr. 6, pp. 
145-148

СОЛОВЬЕВ, А. А. Российский и зарубежный 23. 
опыт систематизации законодательства о спорте. Мо-
сква: Комиссия по спортивному праву Ассоциации 
юристов России, 2011, 383 p.

ТИХОНОВА, С. С. „Декодификация уголовно-24. 
го законодательства России: реальность или перспек-
тива?”. In: Альманах современной науки и образова-
ния. 2013, Vol. 10, nr. 77, pp. 167-169.

Указ Президента Республики Беларусь № 205 25. 
от 10 апреля 2002 г. o Концепции совершенствования 
законодательства Республики Беларусь. http://www.
sovrep.gov.by/uploads/folderForLinks/p30200205.htm 

ЧАШИН, А. Н. „Формы кодификации”. In: 26. 
История государства и права. 2012, nr. 4, pp. 18-21

ЧУХВИЧЕВ, Д. В.27.  „Законодательная техника”. 
Москва: ЮНИТИ, 2012, 415 p.

ЧУХВИЧЕВ, Д. В.28. , АШИРОВ Б. С. „Законода-
тельная техника”. Ашхабад, 2011, 316 p.


