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te acţiuni au un efect distrugător şi 
asupra adepţilor şi susţinătorilor 
acestui flagel.
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ASPECTE TEORETICE CU PRIVIRE LA 
SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCĂ 

ALE SPORTIVILOR

Gheorghe Sorin SLABU,
doctorand, USEM

SUMMARY
The labour relations, which are created by entering into labour agreements, 

regardless of the field where work is carried out and not taking into account the 
type of the performed activity, have three common elements, the performance 
of work, the salary payment and the relation of subordination, on the grounds 
of which the relationship employer-employee must be subject to the same legal 
provisions.

An aspect that is considerably important is the way of settling disputes arising 
from the labour agreements entered into by sportsmen, because it is different 
from the way of settling disputes according to traditional labour agreements and 
it is justified by celerity, confidentiality and low fees. 

Keywords: sport dispute, regulations, arbitrage, clauses, autonomy, separa-
tion

REZUMAT
Raporturile de muncă create prin încheierea unor contracte de muncă, indi-

ferent de domeniul în care se desfășoară activitatea și fără a se ține seama de ti-
pul activității desfășurate, au trei elemente comune: performanța de muncă, plata 
salarială și relația de subordonare, pe baza căroraa relația angajator – angajat 
trebuie să se supună acelorași prevederi legale.

Un aspect important este modul de soluționare a litigiilor care decurg din 
acordurile de muncă încheiate de către sportivi, deoarece este diferit de modul 
de soluționare a litigiilor în acordurile tradiționale de muncă și este justificat de 
celebritate, confidențialitate și comisioane reduse. 

Cuvinte-cheie: dispută în sport, regulamente, arbitraj, clauze, autonomie, se-
parare

Introducere. Întotdeauna în 
lumea sportului au existat re-

guli care trebuiau respectate, neres-
pectarea acestora atrăgînd sancţiuni 
disciplinare. Dar stabilirea unui sis-
tem de norme specifice contractelor 
încheiate de sportivi, ca şi contracte 
de muncă, nu a existat dintotdeauna, 
deoarece sportul a fost văzut doar 
ca o activitate fizică desfăşurată de 
plăcere, din dorinţa de competiţie şi 
pentru a vedea care sînt limitele ce 
pot fi atinse de către cei care prac-
tică sportul.

În a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, este reluată ideea olimpi-
adelor, iar fenomenul sportiv se re-
lansează şi odată cu aceasta se trece 
de la perioada medievală a dreptu-
lui, în care avea prioritate sistemul 
juridic pluralist, alcătuit din norme 
diferite cu referire la biserică, im-
periu, nobili, familii comune, care 

erau considerate ele însele sfinte, 
la sistemul superior în care statul 
începe să absoarbă sistemele juri-
dice unul după altul şi să instituie 
un monopol în procesul juridic [1, 
p. 5; 372].

Noţiunea de contract de mun-
că sportiv, care să se impună, nu 
a existat, deoarece sportul a fost 
privit doar ca o activitate fizică, şi 
nu ca una economică, organizaţiile 
sportive stabilind reguli cu caracter 
sportiv, tehnic, care să impună şi să 
menţină disciplina în sport, caracte-
rul de fairplay al competiţiilor.

Această lipsă de reglementare 
la început era explicabilă, avînd în 
vedere faptul că sportivii erau re-
compensaţi, în funcţie de rezultate, 
din diverse sponsorizări, ei neavînd 
în mod necesar încheiat un contract 
de muncă, iar din acest motiv sin-
gurele instituţii care puteau să hotă-
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rască erau organele sportive şi doar 
cu privire la disciplină, putîndu-i 
aplica sportivului sancţiuni disci-
plinare.

Totuşi, avînd în vedere faptul 
că în societate legea reglementează 
relaţiile sociale ce se stabilesc între 
membrii ei, apare necesitatea regle-
mentării şi acestor relaţii care apar 
în legătură cu activitatea de muncă 
pe care o desfăşoară sportivii, sis-
tem mixt în care se întîlnesc legile 
impuse de stat şi normele impu-
se de sistemul sportiv. Activitatea 
sportivă fiind una atipică, a permis 
crearea unui sistem de norme pro-
prii, care s-au impus şi au exclus 
sistemul jurisdicţional statal.

În timp au apărut autori care au 
vorbit despre cele două sisteme de 
reguli, şi anume sistemul statal şi 
sistemul sportiv, pluralitatea siste-
melor juridice, concurenţa dintre di-
feritele sisteme juridice, aici inclu-
zîndu-se şi sistemul comunitar, ar 
aceasta aducînd întrebarea: „Avem 
dreptul de a alege sistemul juridic 
aplicabil pentru soluţionarea con-
flictelor de muncă ale sportivilor?”.

Răspunsul la această întrebare 
reprezintă scopul studiului, acesta 
constînd în uniformizarea siste-
mului de soluţionare a litigiilor de 
muncă, indiferent de munca pe care 
o desfăşoară salariatul, făcînd ast-
fel posibilă aplicarea principiului 
latin ,,Ubi eadem ratio ibi eadem 
legis dispositio”, adică „aplicarea 
aceleiaşi dispoziţii legale în situaţii 
identice”. 

Metode aplicate şi materiale 
utilizate. Pentru realizarea prezen-
tului studiu, au fost folosite metode-
le de cercetare: comparativă, logică 
şi deductivă. Materialul ştinţific fo-
losit provine din lucrări ştiinţifice, 
studii documentare, dar şi din alte 
surse.

Rezultate şi discuţii. Pentru a 
putea răspunde la întrebarea for-
mulată mai sus, trebuie să elucidăm 
elementele care stau la baza celor 
două teorii cu privire la caracterul 
normelor dreptului – teoria norma-
tivistă şi teoria instituţionalistă.

Teoria normativistă a dreptului 
are numeroşi adepţi, printre care şi 
Hans Kelsen, el fiind unul dintre 
cei mai importanţi adepţi. Pentru el, 
dreptul este un sistem de norme ju-
ridice active, care se aplică într-un 
anumit teritoriu şi care provin din 
pozitivitatea lor, dreptul pozitiv re-
prezentînd ceea ce este just şi injust, 
conform doctrinei dreptului natural 
şi potrivit căreia dreptul pozitiv are 
valoare doar atunci cînd este con-
form dreptului natural, acesta repre-
zentînd valoarea absolută a justiţiei 
[2, p. 6, 133].

A doua teorie, care este opusă 
normativismului, este teoria insti-
tuţionalistă, care consideră că un 
sistem de drept are nevoie de trei 
elemente: o anumită organizare, un 
corp social şi o normă, însoţite de o 
voinţă şi o forţă, orice sistem juri-
dic este o instituţie şi orice instituţie 
este un sistem juridic.

Unul dintre adepţii acestei teorii 
este Santi Romano, care consideră 
ca cele trei elemente – organiza-
rea, corpul social şi norma – sînt 
elementele necesare pentru carac-
terizarea conceptului de drept, de 
sistem juridic. Mai mult decît orice, 
societatea înţeleasă în dublul sens, 
şi anume că ceea ce nu depăşeşete 
sfera individuală nu este drept, ubi 
ius ibi societas, şi că nu este socie-
tate fără să se manifeste în ea însăşi 
fenomenul juridic, al doilea ele-
ment important este ordinea socială 
ca scop către care tinde dreptul, iar 
ultima este înţeleasă ca instrument 
prin intermediul căruia se organi-
zează ordinea [3, p. 25, 238]. 

Santi Romano este unul dintre 
cei care respinge ideea statalismu-
lui juridic, potrivit căruia statul este 
singura sursă de drept, singura care 
să organizeze colectivitatea şi care 
să emită norme juridice.

Aceste două teori sînt antitetice 
şi reprezintă punctul de plecare în 
ceea ce se numeşte sistem de drept.

Astfel, potrivit primei teorii (te-
oria normativistă) ,ar trebui să exis-
te un singur sistem de drept, o sin-
gură entitate care emite norme şi o 

singură categorie de organe judicia-
re chemate să aplice legea. Potrivit 
acestei teorii, în ceea ce ne priveşte, 
ar trebui să existe un singur tip de 
contracte de muncă supus acelo-
raşi reguli, edictate de către stat, 
iar litigiile ce decurg din astfel de 
contracte să fie soluţionate de către 
instanţele statului.

Potrivit celei de-a doua teorii, 
sistemul juridic reprezintă o insti-
tuţie, iar statul nu este singurul care 
are dreptul de a emite norme cu ca-
racter juridic. Potrivit acestei teorii, 
ar putea exista mai multe tipuri de 
contracte de muncă potrivit specifi-
cului fiecăruia, cu norme de soluţi-
onare diferită a litigiilor ce decurg 
din ele, părţile putînd sa-şi exprime 
opinia, în acest caz soluţionarea li-
tigiilor în legătură cu contractele de 
muncă ale sportivilor de către orga-
nele arbitrale este posibilă, permisă.

Monopol sau liberalism – într-o 
societate care tinde spre globaliza-
re avem nevoie în permanenţă de 
comparaţie, aceasta fiind singura 
modalitate în care sîntem la curent 
cu evoluţia legislativă, iar aceasta 
presupune mai multe nivele, ceea 
ce exclude monopolul. Cu alte cu-
vinte, globalizarea aduce o criză în 
sistemele juridice închise şi îl de-
termină pe jurist să considere totul 
la un nivel transnaţional; chiar dacă 
analiza este pusă în practică la nivel 
local, maxima ar fi: ,,Gîndeşte glo-
bal, acţionează local” [4, p. 252]. 

Depăşind într-o măsură oarecare 
viziunea monistă a sistemelor juri-
dice, doctrina mai avansată a plura-
lităţii sistemelor juridice evidenţia-
ză creşterea complexităţii relaţiilor 
sociale, dar şi intensificarea rapor-
turilor dintre state, ceea ce duce la 
dezvoltarea progresivă a organiza-
ţiilor care stabilesc norme – atît în 
plan intern, cît şi în plan internaţi-
onal – pentru anumite sectoare de 
activitate [5, p. 32-35].

Aceste sisteme ce stabilesc nor-
me în anumite sectoare, sisteme 
sectoriale, reprezintă entităţi inter-
mediare între stat şi individ, care 
trebuie privite prin intermediul 
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propriilor reguli, precum şi prin ra-
porturile pe care le stabilesc cu sis-
temul juridic statal, în funcţie de ac-
tivitatea desfăşurată şi de relevanţa 
acesteia pentru stat.

Cele două teorii au propriile lor 
argumente şi valoarea ştiinţifică de 
necontestat, dar în etapa actuală de 
dezvoltare a societăţii statul inter-
acţionează pe plan internaţional cu 
alte state, fiind membru al comuni-
tăţii internaţionale, urmînd să se in-
tegreze într-o ordine internaţională 
cu reguli generale, dar care nu fac 
ca statul să îşi piardă suveranitatea, 
ci tocmai aceasta îl legitimează să se 
coordoneze cu alte state, pentru a se 
stabilii reguli aplicabile tuturor sta-
telor care fac parte din comunitate.

Mondializarea, globalizarea are 
efecte şi în lumea sportului, exist-
înd aşa-zisa ,,mişcare olimpică”, 
guvernată de Comitetul Internaţi-
onal Olimpic. Această mişcare are 
în Carta Olimpică o adevărată con-
stituţie în care sînt fixate principiile 
fundamentale şi regulile cu privire 
la organizarea şi desfăşurarea olim-
piadelor [6, p. 5].

Potrivit celor două teorii, nor-
mativistă-statalistă şi instituţiona-
listă, au apărut şi adepţi ai uneia 
sau alteia dintre ele, care susţin sau 
nu liberalismul sistemului juridic 
instituit în domeniul sportiv, prin 
crearea normelor proprii, dar şi a 
organelor jurisdicţionale chemate 
să le aplice.

Stephan Netzle ne prezintă ele-
mente importante ale arbitrajului 
sportiv, cum ar fi termene scurte, 
preţuri reduse, disponibilitatea arbi-
trilor, caracterul limitat al cauzelor 
ce pot fi arbitrate, efectul obligato-
riu al precedentelor, posibilităţile 
limitate de a soluţiona o dispută, 
iar ca o concluzie explică faptul 
că există anumite asemănări între 
arbitrajul comercial şi cel sportiv, 
dar că fiecare are lipsuri: cel comer-
cial – termenele şi costurile, iar cel 
sportiv – incompatibilitaea obţine-
rii unei soluţii juste într-un termen 
foarte scurt, exemplificînd prin so-
luţiile pronunţate în termen de 24 

de ore în cadul Jocurilor Olimpice 
[7, p. 17-30]. 

Un alt element important în do-
meniu, relevat de doctrină, este re-
prezentat de caracterul mixt – privat 
şi public – al normelor ce reglemen-
tează relaţiile din domeniu, caracter 
care demonstrează specificitatea 
sistemului sportiv, pluralitatea or-
dinelor în cadrul sistemului juridic 
fiind bine stabilite [8, p. 29-30].

Francesco Goisis, în lucrarea La 
giustizia sportiva tra funzione am-
ministrativa ed arbitrato, recunoaş-
te caracterul monopolist al federa-
ţiilor, în ceea ce priveşte atribuţiile 
jurisdicţionale ale acestora, datorită 
clauzelor arbitrale conţinute în sta-
tute şi nu datorită voinţei liber ex-
primate de către sportivi [9, p. 4].

Cu privire la soluţionarea litigi-
ilor de muncă, ce rezultă din con-
tractele încheiate de către sportivi, 
nu este nici o diferenţă, în sensul 
că prin statutele sportive şi dispo-
ziţiile contractuale se includ clauze 
compromisorii ce stabilesc antici-
pat şi exclusiv competenţa organe-
lor arbitrale interne ale federaţiei 
sportive cu privire la orice litigiu. 
Astfel, litigiile aparţinătoare drep-
tului muncii sînt pe poziţie de ega-
litate cu cele de drept comercial, cu 
cele de disciplină sportivă, ceea ce 
încalcă dispoziţiile legale interne, 
atîta timp cît litigiile ce rezultă din 
contracte de muncă sînt de compe-
tenţa instanţelor de drept comun.

Punctul de vedere exprimat de 
doctrină este unul justificat de ier-
arhia normelor într-o societate, şi 
chiar dacă prin lege i s-a acordat 
sportului o anumită autonomie, ea 
nu este absolută, ci se desfăşoară 
între anumite limite care pot fi con-
trolate de către stat prin judecător.

Autonomia nu poate fi conside-
rată separaţie, autonomia presupune 
limite ce pot fi supuse controlului 
de legalitate, pe cînd în cazul sepa-
raţiei nu există limite, iar statul nu 
poate verifica activitatea jurisdicţi-
onală a sistemului sportiv.

Considerăm că sistemul arbitra-
jului sportiv este unul care necesi-

tă anumite modificări şi acestea să 
permită sportivului, ca oricărui alt 
angajat, să se adreseze instanţelor 
de judecată ori de căte ori apare un 
litigiu în legătură cu contractul de 
muncă, iar în celelalte cazuri – po-
sibilitatea ca după ce se obţine o ho-
tărîre arbitrală şi se epuizează toate 
căile de atac, prevăzute de statute şi 
regulamente, hotărîrile adoptate să 
poată fi supuse controlului judecă-
toresc şi de asemenea învestirii cu 
formulă executorie, în caz de nee-
xecutare de bunăvoie [10, p. 131].

De altfel, sistemul autonom de 
soluţionare a litigiilor în dome-
niul sportiv nu este unul greşit, dar 
avînd în vedere evoluţia fenome-
nului, urmărirea profesionismului 
în sport, dar şi dezvoltarea caracte-
rului comercial, se impun anumite 
schimbări [11, p. 83].

De fapt, doctrina subliniază 
faptul că modul de soluţionare a 
litigiilor prin intermediul arbitrajul 
sportiv trebuie să accepte anumite 
schimbări impuse de evoluţia fe-
nomenului, dar şi de dezvoltarea 
sistemului de drept, care protejează 
în mod egal angajaţii, indiferent de 
domeniul în care aceştia îşi desfă-
şoară activitatea.

În sport se poate spune cu sigu-
ranţă că scopul principal al arbitra-
jului este de a asigura că jocul pe 
care îl joacă se face pe un teren neu-
tru, altul decît cel al justiţiei de stat 
obişnuite. 

În sinteza extremă, o reflecţie le-
gală asupra fenomenului de arbitraj 
sportiv ridică întrebarea de a şti dacă 
acest domeniu este într-adevăr neu-
tru, sau sportivul se află în deplasa-
re pentru a juca meciul, în sensul că 
federaţiile sînt practic aproapiate de 
organele arbitrale sportive [12, p. 
4]. Justificarea acestei reflecţii este 
susţinută de ierarhia şi monopolul 
activităţilor sportive organizate în 
cadrul mişcărilor olimpice, precum 
şi de subordonarea federaţiilor naţi-
onale celor internaţionale. De fapt, 
aceste organizaţii internaţionale, 
constituite ca societăţi, s-au bu-
curat de la început şi se bucură în 
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continuare de o autonomie care le-a 
permis crearea unui sistem propriu 
de norme, cu ajutorul cărora soluţi-
onează litigiile care apar.

Este adevărat că şi avantajele 
sistemului justiţiei înfăptuite prin 
comisii arbitrale sînt incontestabi-
le, dar treptat tendinţele autoritare 
ale sportului, raportate la creşterea 
dimensiunii economice a fenome-
nului sportiv, determină judecăto-
rul de stat să ceară intervenţia sa în 
soluţionarea disputelor,,atunci cînd 
sînt vătămate drepturi subiective şi 
interese legitime.

Ideea centrală este aceea de lip-
să de imparţialitate, idee susţinută 
şi de Coccia, De Silvestri, Forlenza, 
Fumagalli, Musumarra, Selli, care 
la fel consideră că sistemul de jus-
tiţie sportivă are ca scop asigurarea 
în beneficiul organului de conduce-
re al sportului, exercitarea deplină 
şi nestingherită a suveranităţii fără 
limită asupra persoanelor supuse 
acestora, în temeiul aderării lor la 
sistemul organizat [13, p. 138].

Doctrina în general este de pă-
rere că sistemul arbitrajului sportiv, 
aşa cum este organizat în prezent, 
este exclusiv monopolist, dar par-
tea bună a lui este faptul că permite 
accesul la această justiţie, realizată 
prin arbitri, tuturor sportivilor, cu 
costuri reduse, iar justiţia nu este 
fragmentată [12, p. 6].

Nefragmentarea justiţiei este una 
benefică, dar creşterea profesionis-
mului generează conflicte, iar justi-
ţiabilii titulari de drepturi nu ezită 
în a sesiza judecătorul pentru a li se 
recunoaşte efectiv drepturile.

Chiar dacă avem impresia că 
regulile au fost stabilite, ele însele 
fac să apară conflicte de interpre-
tare, fiind conflicte între norme, 
iar posibilitatea de a recurge la un 
judecător este dictată de interese fi-
nanciare. Un alt element important 
este reprezentat de faptul că sportul 
devine o activitate universală-inter-
naţională şi vom avea în mod nor-
mal conflict între normele interne 
şi cele internaţionale, între dreptul 
intern şi dreptul internaţional.

Dispoziţiile cu care lucrează 
organele arbitrale sportive sînt un 
amestec de drept şi sport, în care 
excepţia sportivă reprezintă legea 
definitivă, iar amestecul celor două 
sisteme este bine înţeles atît de 
sport, cît şi de drept.

Excepţia sportivă şi exclusivita-
tea disciplinei sportive ne prezintă 
anumite caracteristici care fac ca 
interesul pentru această disciplină 
– drept sportiv – să crească, deoa-
rece:

- relaţia dintre sport şi drept nu 
poate fi separată de aspectele socia-
le, economice şi culturale pe care le 
implică, iar unica modalitate de in-
terpretare legală a dispoziţiilor pri-
vitoare la regulamentele sportive se 
face în lumina cerinţelor sportive;

- este inutil să se reflecteze dacă 
cele mai importante probleme sînt 
cele care susţin legea semnificativă 
în contextul de drept public, sau cele 
referitoare la tipul de angajament, 
care, de exemplu, leagă sportivul de 
club. Nimic nu este imposibil, prin 
contrast, să se constate că aspectele 
sectoriale pot fi tratate fără a privi la 
chestiunea fundamentală, care pri-
veşte existenţa dreptul sportiv, sau 
să fie examinate în termenii speci-
fici de drept privat [14, p. 11].

În ceea ce priveşte autonomia 
sistemului sportiv, apare întreba-
rea dacă normele ce reglementează 
raporturile dintre clubul sportiv şi 
sportiv aparţin dreptului privat sau 
dreptului public, ceea ce ar justifica 
sau nu autonomia sistemului arbi-
tral al disputelor.

Pentru a putea răspunde la 
această întrebare, trebuie să subli-
niem faptul că în sistemul sportiv 
avem reguli ale competiţiei meni-
te să disciplineze modul în care se 
desfăşoară competiţia propriu-zisă 
şi care au un caracter privat, şi re-
gulile care disciplinează raporturi-
le contractuale dintre societate şi 
sportiv, care au scopul de a stabilii 
reguli internaţionale menite să uni-
fice sistemul de soluţionare a liti-
giilor, cu caracter general public şi 
aplicabilitate generală.

Cît priveşte la regulile com-
petiţiei, acestea sînt aparţinătoare 
dreptului privat, iar acest principiu 
este consacrat în legislaţia naţiona-
lă a fiecărei ţări, chiar dacă se în-
cearcă să se susţină faptul că spor-
tul reprezintă un interes economic 
general, dar nu a avut succes, de-
oarece trebuia să fie consacrată 
prin lege în mod expres obligaţia 
publică [15, p. 236].

În ceea ce priveşte aspectul pu-
blic, putem spune că avem latura 
pozitivă şi latura negativă a acestui 
aspect, care pot fi definite astfel: în 
mod pozitiv, dreptul public al spor-
tului internaţional poate fi consi-
derat ca incluzînd toate normele 
de drept internaţional public, care 
sînt aplicabile in probleme juridice 
privind sportul şi în funcţie de care 
subiectele publice internaţionale 
au permis ele însele să fie guver-
nate în mod direct sau indirect; în 
sens negativ, dreptul internaţional 
public al sportului include toate 
normele care nu au legătură cu re-
gulile şi reglementările naţionale 
sau internaţionale ale organizaţii-
lor sportive [16, p. 13].

Discuţiile cu privire la caracte-
rul public sau privat al normelor ce 
reglementează raporturile care se 
nasc în legătură cu contractele de 
muncă sportive prezintă importan-
ţă deoarece: dreptul public are ca 
finalitate interesul general al statu-
lui şi al colectivităţilor publice şi ca 
urmare este un drept în care părţile 
nu se află pe poziţie de egalitate, 
statul avînd mijloace coercitive 
care permit impunerea voinţei sale 
pentru realizarea interesului gene-
ral, iar dreptul privat este un drept 
al egalităţii părţilor, în care voin-
ţa lor joacă un rol important, atîta 
timp cît este manifestată în exterior 
şi liber exprimată [17, p. 146].

Apartenenţa normelor siste-
mului public exclud apartenenţa 
aceloraşi norme în acelaşi timp 
normelor de drept privat, ele sînt 
în contrast, iar acest lucru face ca 
justiţia sau injustiţia să fie o carac-
teristică atribuită normelor, care 
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sînt bune sau rele, juste sau injuste 
[18, p. 5].

Dreptul sportiv are în compo-
nenţa sa un amestec de norme care 
impun o reformă în sistem, menită 
să regleze aspectele private separat 
de cele publice, fără să fragmenteze 
actul de justiţie.

Este necesar de asemenea un 
studiu profund, care să ajute la con-
strucţia sistemului de drept sportiv 
ca o componentă a sistemului naţi-
onal de drept, şi nu a sistemului in-
ternaţional, prin stabilirea regulilor 
clare, prin dispoziţii legale, dar nu 
prin reguli şi regulamente sportive 
din diferite domenii, care sînt luate 
în consideraţie şi care alcătuiesc un 
aşa-zis „corp al dreptului sportiv”, 
acordînd sportivilor dreptul de a se 
adresa judecătorului ori de cîte ori 
acesta este nemulţumit de hotărîrea 
adoptată de organele arbitrale, posi-
bilitatea de a cere şi a obţine execu-
tarea silită a hotărîrii.

Modul în care se poate realiza 
o parte din reformă ar fi interzice-
rea prin lege a introducerii clau-
zelor compromisorii anticipat, în 
momentul încheierii contractului 
de muncă, deoarece în momentul 
respectiv voinţa sportivului nu este 
liberă, părţile avînd posibilitatea 
de a încheia ulterior apariţiei liti-
giului un acord de compromis [19, 
p. 55]. Această interdicţie face ca 
numeroase cauze care se referă la 
contractele de muncă ale sportivi-
lor să ajungă în faţa instanţelor de 
drept comun, deoarece sportul ca 
muncă creează raporturi de subor-
donare, ca orice altă muncă defăşu-
rată în baza unui contract, ceea ce 
presupune unitate de tratament ju-
ridic în privinţa disciplinei muncii. 
Disciplina muncii fiind diferită de 
disciplina sportivă, va determina şi 
competenţa diferită pentru soluţio-
narea litigiilor apărute între sportiv 
şi clubul sportiv, raportate la acelaşi 
contract de muncă.

Totuşi, natura mixtă a contrac-
tului de muncă sportiv reprezintă o 
exceptie, care trebuie tratată ca ata-
re cu reguli specifice care să garan-

teze drepturile părţilor recunoscute 
de convenţiile internaţionale, dar 
care să nu fragmenteze nici unitatea 
modului de soluţionare a litigiilor 
apărute în legătură cu contractele 
încheiate.

Modul de soluţionare diferită a 
litigiilor ce rezultă din contractele 
de muncă sportive este şi rezultatul 
conţinutului complex al contrac-
tului de muncă sportiv care, spre 
deosebire de contractele de muncă 
reglementate de dreptul comun, au 
în conţinutul lor şi dispoziţii cu pri-
vire la: viaţa privată a sportivului, 
sănătatea lui, dreptul la imagine al 
spotivului [20, p. 353-370].

În conţinutul complex al contrac-
tului de muncă sportiv putem găsi 
dispoziţii care protejează dreptul de 
autor, mărci, sponsorizare, dreptul 
la imagine, toate acestea subliniind 
specificitatea acestui tip de contract 
de muncă, care determină, la rîndul 
lui, specificitatea modului de soluţi-
onare a litigiilor care apar.

Avînd în vedere clauzele care 
fac parte din acest tip de contract 
şi care au un conţinut economic, se 
justifică arbitrajul ca modalitate de 
soluţionare a litigiilor ce rezultă din 
acest tip de contracte, fiind apropia-
te în conţinut de contractele comer-
ciale, dar din punctul nostru de ve-
dere, trebuie făcută o distincţie cît 
mai clară a competenţei arbitrajului 
care nu poate fi impus în legătură 
cu drepturile de angajat ale sporti-
vului, care prin excelenţă se solu-
ţionează de către instanţa de drept 
comun. Această soluţie se poate im-
pune prin lege, care să oblige la o 
distincţie clară între litigii care pot 
face obiectul arbitrajului sportiv şi 
cele care nu pot face obiectul arbi-
trajului sportiv.

Un alt aspect important al in-
stituţiei arbitrajului sportiv este le-
gată de originalitatea fenomenului 
sportiv, originalitate care eludează 
aplicarea dreptului statal prin înre-
gistrarea şi constatarea acestuia, iar 
aplicarea dreptului statal se face nu-
mai în absenţa unor norme stabilite 
de sistemul sportiv. În mare parte 

se referă la existenţa unor clauze 
sportive originale, care sînt incluse 
în toate operaţiunile sportive [21, p. 
51-52].

Datorită acestei originalităţi a 
sistemul sportiv, regulile stabilite 
de acest sistem au prioritate în faţa 
normelor statului, acestea avînd 
un caracter subsidiar, iar acest lu-
cru se datorează clauzei sportive, 
această clauză sportivă fiind pro-
prie contractelor de muncă încheia-
te de sportivi, face să i se atribuie 
caracter sportiv întregului contract 
încheiat între sportiv şi club, iar cla-
uza dată exclude competenţa intan-
ţelor statale.

Caracterele acestei clauze sînt 
următoarele:

- caracterul expres, care rezidă 
în redactarea în scris şi includerea 
în conţinutul contractului a clauzei, 
nefiind suficiente prevederile statu-
tare sau regulamentare ale federaţi-
ilor; acest element prezintă impor-
tanţă pentru exprimarea conştientă 
a voinţei şi a consimţămîntului va-
labil, doar în aceste condiţii putînd 
produce efecte juridice, respectiv 
putînd învesti organele arbitrale;

- exclusivitatea – prin această 
clauză se stabilesc competente ex-
clusiv şi cu privire la orice litigiu 
instanţele arbitrale ale federaţiilor 
sportive, iar atunci cînd nu se res-
pectă competenţa organelor statuta-
re, arbitrale şi se solicită instanţei de 
drept comun soluţionarea litigiului, 
cererea va fi respinsă prin invocarea 
excepţiei de necompetenţă;

- confidenţialitatea – reprezintă 
un alt caracter tipic arbitrajului, ce 
nu permite aducerea la cunoştinţa 
publică a cauzei, acest aspect fiind 
unul destul de important care asi-
gură părţile de faptul că litigiile în 
care sînt implicate nu vor fi aduse 
la cunoştinţa publică, pentru a nu se 
emite judecăţi de opinie cu privire 
la sportiv, iar aceasta să îi afecteze 
prestaţiile ulterioare;

- accesibilitatea – le permite 
tuturor sportivilor să se adreseze 
instanţelor arbitrale, iar costurile 
sînt reduse şi termenele scurte, în 
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comparaţie cu arbitrajul comercial 
clasic.

De fapt, considerăm că între 
clauza compromisorie, clasică, 
specifică contractelor comerciale, 
şi clauza sportivă există anumite 
elemente de diferenţă, care ar jus-
tifica introducerea noţiunii de clau-
ză compromisorie sportivă în toate 
contractele de muncă încheiate de 
sportivi şi care ar face o diferenţă 
între contracte comerciale şi arbi-
traj comercial, contracte sportive şi 
arbitraj sportiv.

Primul element important care 
face diferenţa, în opinia noastră, în-
tre arbitrajul comercial şi arbitrajul 
sportiv este prevederea acestuia în 
dispoziţiile legii. Legea civilă face 
referire la arbitrajul comercial, îl 
recunoaşte şi stabileşte o modalita-
te prin care se poate anula hotărîrea 
pronunţată de tribunalul arbitral, de 
asemenea stabileşte o procedură de 
învestire cu formulă executorie a 
hotărîrii pronunţate în arbitraj [22, 
Titlul V, art. 477-486].

Avînd în vedere faptul că exis-
tă şi arbitraj sportiv, iar dispoziţiile 
legale care fac referire la „hotărîri 
arbitrale” nu sînt aplicabile hotărî-
rilor arbitrale pronunţate în mate-
rie sportivă, considerăm că există 
două tipuri de arbitraj – comercial 
şi sportiv, unul recunoscut de dis-
poziţiile legale civile şi unul nere-
cunoscut.

Acest element de diferenţă 
neprecizat de legislaţie permite 
funcţionarea separată a arbitraju-
lui sportiv, funcţionare căreia nu îi 
sînt aplicabile dispoziţiile legale în 
vigoare, ceea ce, în opinia noastră, 
reprezintă un sistem separat, şi nu 
un sistem autonom de justiţie.

Un alt element important de 
diferenţă este conţinutul clauzei 
compromisorii incluse în contract 
şi situaţiile generatoare de litigii. În 
materie comercială, litigiile sînt cu 
privire la un contract comercial şi 
litigiile ce pot să apară în legătură 
cu contractul comercial respectiv, 
iar în materie sportivă este vorba de 
litigiile de orice natură, care pot să 

apară între sportiv şi club cu privire 
la contractul încheiat.

În materie comercială vorbim 
de neexecutarea unor contracte co-
merciale, de clauze de exonerare, 
clauze penale, întîrziere în executa-
rea obligaţiilor şi alte culpe legate 
de neexecutare sau executare neco-
respunzătoare. În materie sportivă 
avem orice litigii în conţinutul că-
rora intră cele de drept al muncii, 
de drept comercial, proprietate in-
telectuală etc.

Executarea hotărîrilor, modul de 
impunere a executării acestora de 
asemenea este unul diferit, învesti-
rea cu formulă executorie în mate-
rie de arbitraj comercial, impunerea 
prin puterea coercitivă sportivă în 
materie de arbitraj sportiv sublini-
ază o dată în plus diferenţa dintre 
cele două sisteme de arbitraj şi fap-
tul că cel sportiv nu este un sistem 
autonom care să se supună regulilor 
statului, ci un sistem separat, în care 
statul nu se implică.

În ciuda tuturor consecinţelor 
negative ale lipsei de implicare a 
judecătorului de stat în soluţionarea 
unor astfel de conflicte, arbitrajul 
sportiv continuă să se dezvolte pen-
tru mai multe motive: oferă posibi-
litatea alegerii unui judecător sau a 
tribunalului, care îi dă garanţia unei 
anumite competenţe ce îl va deter-
mina să accepte şi decizia adoptată; 
procedura va fi una rapidă, care se 
va derula într-un termen scurt; va fi 
o procedură confidenţială, ce nu va 
fi cunoscută de către public; de ase-
menea, va permite arbitrilor să se în-
depărteze de drept şi să ţină cont de 
specificitatea sportului [20, p. 191].

Concluzii. Soluţionarea litigiilor 
sportive de către comisiile arbitrale 
reprezintă o soluţie justă pentru si-
tuaţiile care au legătură cu sportul, 
cu disciplina sportivă, fără a putea 
considera acest sistem unul corect 
şi pentru litigiile ce au legătură cu 
munca sportivilor şi care ar trebui 
să fie supuse regulilor de drept co-
mun, ca orice alte litigii de muncă.

Evoluţia societăţii, a raporturilor 
ce se nasc între părţi, dar şi comple-

xitatea contractului de muncă spor-
tiv impun o re-gîndire a sistemului 
arbitral sportiv, care să redefineas-
că termenii de litigiu arbitrabil şi 
litigiu nearbitrabil, de asemenea, 
statul să se impună şi să stabilească 
prin lege modalitatea prin care liti-
giile de muncă ale sportivilor vor 
beneficia de acelaşi regim juridic ca 
orice alte litigii de muncă.

Binenţeles că vom încerca să 
vedem lucrurile şi dintr-un alt punct 
de vedere, care ar însemna ca toa-
te litigiile de muncă să poată face 
obiectul arbitrajului, dar în această 
situaţie hotărîrile arbitrale să poată 
fi învestite cu formulă executorie şi 
aduse la îndeplinire forţat.

Unificarea modului de soluţio-
nare a litigiilor de muncă nu poa-
te avea decît rezultate benefice atît 
pentru angajaţi, ale căror drepturi 
nu vor fi iluzorii, cît şi pentru sis-
temul de justiţie, care nu ar mai fi 
fragmentat, reafirmîndu-şi supre-
maţia. 
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CONEXIUNI ÎNTRE GENETICĂ ŞI DREPT
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SUMMARY
The present article includes general information about the genetics, human 

genetics and the necessity of protect the human rights about the interventions in 
human genetics. The article describes the relations between genetics and law, is 
defined the concept of „bio law” and is realized a short analysis of international 
and regional acts about the intervention in human genetics. Also, in this article 
are described the cases with application of genetic knowledge in law and law 
science.

Keywords: genetics, human genetics, judicial genetics, bio law

REZUMAT
Prezentul articol conţine informaţii generale despre genetică şi genetica uma-

nă, despre necesitatea protecţiei juridice a omului de intervenţiile în genetica uma-
nă. Totodată, este abordat subiectul relaţiilor dintre genetică şi drept, este definit 
conceptul de „biodrept” şi se realizează analiza actelor juridice internaţionale şi 
regionale referitor la intervenţia în genetica umană. De asemenea, sînt descrise 
situaţiile de aplicare a cunoştinţelor genetice în drept şi în ştiinţele juridice.

Cuvinte-cheie: genetică, genetică umană, genetică judiciară, biodrept

Introducere. Biotehnologia 
şi intervenţiile în genetică, 

inclusiv umană, au un rol din ce în 
ce mai important într-o gamă largă 
de sectoare, iar protecţia invenţiilor 
biotehnologice prezintă cu siguran-
ţă o importanţă fundamentală pen-
tru dezvoltarea economică naţiona-
lă şi comunitară. 

Experimentele şi cercetările în 
domeniul geneticii umane, în afa-
ră de rezultatele pozitive şi inova-
toare, pot duce la abuzuri sau chiar 
infracţiuni. De aceea, aceste cerce-
tări urmează a fi efectuate doar în 
cadrul legal şi cu respectarea strictă 
a drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale. 

Cunoştinţele în domeniul gene-
ticii umane ajută uneori la desco-
perirea şi/sau cercetarea infracţiu-
nilor prin corelarea probelor bio-
logice prezente în scena crimei cu 
identificarea, selectarea şi factorul 
probant urmărit. Unii autori cer-
cetează personalitatea participan-
ţilor în procesul penal prin prisma 
cunoştinţelor genetice. Expertiza 
medico-biologică a ADN-ului per-
soanei sau persoanelor implicate 
este utilizată în litigiile civile pri-
vind constatarea sau contestarea 

paternităţii, precum şi în alte litigii 
în caz de necesitate.

Astfel, între genetică, pe de o 
parte, şi drept şi ştiinţele juridice, 
pe de altă parte, există mai multe 
conexiuni. 

Materiale utilizate şi metode 
aplicate. La elaborarea prezentei 
lucrări a fost studiat şi utilizat ca-
drul normativ internaţional, cel re-
gional şi cel naţional ce se referă la 
genetica umană, precum şi un vast 
cadru doctrinar în domeniul gene-
ticii şi al relaţiilor dintre genetică 
şi drept. Au fost folosite metodele: 
logică, comparativă, a analizei şi 
sintezei, sistemică. 

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Genetica (din greacă genetikos, 
genesis înseamnă „origine”) este 
o ramură a biologiei care studiază 
fenomenele şi legile eredităţii şi ale 
variabilităţii organismelor. Gene-
tica studiază structura moleculară 
şi funcţională a genelor, compor-
tamentul genelor în contextul unei 
celule sau unui organism (de exem-
plu, dominanţa şi epigenetica), mo-
dul de transmitere a caracterelor de 
la părinţi la urmaşi, distribuirea 
genelor şi variaţia şi schimbarea 
populaţiilor. Cunoscînd faptul că 


