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Abstract: 

Human rights have emerged in history as a reaction to monarchical absolutism. Their 

content is not fixed, but changes with the changes of society. Historically, human rights have 

evolved on the basis of ideas expressed since antiquity, the Middle Ages, and then the Renaissance, 

which have given them the form known today. Morality is the one within which fundamental human 

rights are circumscribed, because all men are equal, and the American and French revolutions 

have for the first time enshrined in the history of humanity the principles of equality before the law, 

freedom of thought and human dignity. After the fall of the totalitarian states of Eastern Europe, 

human rights began to gain in the former Communist countries an increasingly important value for 

society, with efforts being made to break the standards of states with stable and old democracies in 

the West of Europe. 

However, after the disappearance of totalitarian regimes, another threat concerns the 

exercise of fundamental rights: terrorism. This profoundly negative phenomenon of today has 

arisen as a result of the collision of the two major civilizations of the Earth: the Oriental, 

predominantly Muslim and Western, predominantly Christian. The prophets of Islam preach the 

return to obsolete values, ignoring the direction of the development of global society, and the 

imposition of these values is done through aggression. The response to this terrorist aggression is 

the international instruments to fight terrorism, through which certain fundamental human rights 

are restricted and sometimes despondent in the name of security. The current struggle is between 

the freedom and the security of the individual, this emerging in response to acts of terrorism carried 

out in the name of religious beliefs. 

Keywords: fundamental human rights; terrorism; fundamentalism; democracy. 
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1. Introducere

Conceptul de „drepturi fundamentale ale omului” reprezintă rezultatul unui proces de 

evoluţie a cărui iniţiere se confundă cu începuturile civilizaţiei şi este în continuă devenire. Ideea de 

respectare a drepturilor omului a trecut prin diverse etape, reprezentând o preocupare constantă şi 

oglindind spiritul diferitelor epoci istorice. De-a lungul erelor istorice, conţinutul drepturilor omului 

s-a modificat reflectând transformările din societate, fie consolidându-se drepturi ale individului 

deja antamate, fie apărând drepturi noi, determinate de apariţia unor valori care se cereau consacrate 

şi apărate. Înţelegerea Dreptului pleacă de la înţelegerea drepturilor care îi constituie conţinutul, 

care îl formează, aşa cum se exprima, cu deosebită claritate, Istrate Micescu: „elementul primordial 

şi capital al ştiinţei Dreptului sunt drepturile. Ştiinţa Dreptului este o ştiinţă a drepturilor. Legile nu 

sunt decât mijloace tehnice graţie cărora drepturile se impun respectului altora sau ajung să-şi 

realizeze menirea lor1”. 

În toate epocile, drepturile individului au reprezentat, explicit sau implicit, un punct de 

interes, conceptul propriu-zis de „drepturi ale omului” luân naştere în perioada de pregătire 

intelectuală a revoluţiilor burgheze din Europa. El s-a conturat din idei care existau deja în 

Antichitate sau în gândirea politică a Evului Mediu. Plasându-ne într-o poziţie juridică, drepturile 

înseamnă relaţii între oameni, reguli conţinute de către norma juridică, autoritate şi coerciţie. Este 

evident că protecţia drepturilor, mai ales în situaţia încălcării acestora nu se poate realiza decât prin 

coerciţie, exercitată de către stat, prin diferitele sale instituţii specializate. Mergând mai departe, se 

poate afirma că însuşi sistemul politic al unui stat ori controlul social sunt consecinţe ale existenţei 

şi exercitării drepturilor de către titularii lor. „Analizele legale adaugă şi ele detalii la domeniul 

drepturilor specifice pe care le pot revendica indivizii, utilizează moduri mai determinate de a 

raţiona, arată cum pot fi protejate drepturile prin intermediul sancţiunilor coercitive şi ne permite să 

evaluăm legitimitatea sistemelor politice şi eficacitatea controlului social şi a ordinii, care sunt 

consecinţe ale existenţei drepturilor civile, politice şi sociale2”. 

Pentru acurateţea demersului nostru este de precizat că nu orice drept de care se bucură un 

individ este şi unul dintre drepturile fundamentale ale omului. Acestea din urmă vizează anumite 

valori sau atribute inerente fiinţei umane, de o importanţă majoră, şi care sunt preferate faţă de alte 

valori. „Un drept al omului este o formulă conceptuală, exprimată în formă lingvistică, ce acordă 

prioritate anumitor atribute umane sau sociale considerate esenţiale pentru funcţionarea deplină a 

fiinţei umane; şi care e destinată să servească ca ambalaj protector pentru aceste atribute; şi recurge 

la o acţiune deliberată pentru asigurarea unei astfel de protecţii3”. 

Drepturile fundamentale ale omului se circumscriu sferei moralei, deoarece existenţa 

acestora implică respectul faţă de celălalt, chiar dacă ne lezează amorul propriu. „Drepturile omului 

nu sunt altceva decât o reprezentare a raporturilor sociale, idealizată şi fixată ca ţintă către care 

trebuie orientată întreaga activitate umană şi care, până acum, nu a fost niciodată atinsă4”. 

Teoreticienii liberalismului au fost primii care au proclamat egalitatea tuturor oamenilor, iar 

revoluţiile americană şi franceză au consacrat, pentru prima dată în istoria umanităţii, principiile 

egalităţii în faţa legii, libertăţii de gândire şi demnităţii umane. În cei peste douăzeci şi cinci de ani 

care s-au scurs de la căderea regimurilor totalitare în Europa, a devenit evident că ţările supuse 

acestor regimuri sunt capabile să regenereze clasa politică, abordarea democratică a vieţii 

comunitare, respectul pentru individ şi pentru drepturile fundamentale ale acestuia. „În cele mai 

multe dintre statele postleniniste, perspectivele nu implică bellum omnium contra omnes, o stare de 

sălbatică şi prelungită anarhie sau pierderea recentelor dobândite drepturi civile în favoarea 

simulacrelor stalinisto-fasciste ale coeziunii şi voinţei colective. Şovinismul expansionist de tip 

Milošević nu a fost copiat în afara graniţelor fostei Iugoslavii, deşi răbufniri similare de ură şi 

intoleranţă au însoţit prăbuşirea fostei Uniuni Sovietice, în special în Caucaz. Drepturile omului au 

1 Istrate Micescu, Curs de drept civil 1931-1932, Ed. All Beck, Bucureşti, 2000, pp. 53-54. 
2 Michael Freeden, Drepturile, Ed. Du Style, Bucureşti, 1998, p. 31. 
3 Immanuel Kant, citat în Gheorghe Dănişor, Filosofia drepturilor omului, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 50. 
4 Gheorghe Dănişor, Filosofia drepturilor omului, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 51.  
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fost călcate în picioare în Belarus sub regimul plebiscitar condus de Aleksandr Lukaşenko, dar 

acesta rămâne mai degrabă o excepţie printre statele postcomuniste”5. 

2. Drepturile omului după căderea statelor totalitare

Revoluţiile care au pus capăt existenţei regimurilor totalitare în Estul Europei reprezintă 

triumful demnităţii civice şi al moralităţii politice asupra monismului ideologic, a cinismului 

birocratic şi a dictaturii poliţieneşti6. Aceste revoluţii au făcut parte din valul general democratic 

prin care s-a realizat confirmarea valorilor democratice liberale asupra încercărilor colectiviste 

iacobine de a controla mintea umană. 

Democratizarea este un proces de învăţare ce nu poate să aibă rezultate imediate, ci trebuie 

să parcurgă etape de dezvoltare, care, uneori, au presupus întoarceri la dictatură (cum ar fi în cazul 

ţărilor din zona mediteraneană în perioada anterioară contemporaneităţii). Democraţia trebuie să se 

bazeze pe alegeri, iar aleşii „trebuie să respecte supremaţia legii, libertăţile individului şi instituţiile 

societăţii civile. Pentru a obţine regimuri competitive (…) trebuie să înţelegem felul în care 

regimurile nedemocratice diferă între ele şi mai ales prin ce se deosebesc regimurile totalitare şi 

post-totalitare de dictaturile «normale» şi de regimurile care au evoluat gradat spre democraţii 

stabile. A iniţia o democraţie la sfârşitul unui regim fondat pe principii marxiste, leniniste şi 

staliniste este cel mai dificil lucru”7. 

Cea mai importantă problemă este de a cunoaşte dacă noii guvernanţi au sprijinul major al 

guvernaţilor, care acum pot să îşi facă liber cunoscute opiniile. Este evident că, în funcţie de vârstă 

şi categorie socio-profesională, vor exista voci care să valorizeze regimul anterior, mai ales că 

democratizarea înseamnă, pentru cei mai în vârstă, un clivaj în învăţarea socializării, o întrerupere a 

unui flux normal de asimilare. După decenii de agresiune a statului asupra sferei publice, aceste 

revoluţii au reinstituit distincţia dintre ceea ce aparţine guvernului şi ceea ce este teritoriul 

individului. Subliniind importanţa drepturilor civile şi politice, ele au creat spaţiul pentru 

exercitarea valorilor democratice liberale. 

În anumite ţări, aceste valori au devenit fundamentul constituţional pe care pot fi ridicate în 

siguranţă instituţiile unei societăţi deschise. În locul unor sisteme autocratice, cu partid unic, 

revoluţiile au creat comunităţi politice pluraliste în curs de dezvoltare. Ele le-au permis cetăţenilor 

din tiraniile mobilizate ideologic (societăţi închise) să-şi recapete principalele drepturi civice şi 

umane şi să se angajeze în construirea societăţilor deschise8.  

Un alt aspect demn de luat în seamă îl constituie renaşterea bisericilor şi a credinţei cu 

precădere în fostele state comuniste din Europa. Religia creştină, care a suferit numeroase lovituri în 

decursul istoriei, mai ales în secolul XX, revine primenită, un eveniment important fiind alegerea ca 

Papă a unui cleric polonez, dintr-o Polonie comunistă (la 16 octombrie 1978). 

Cu toate că gânditori majori au prevestit dispariţia credinţei religioase (Feuerbach, Marx, 

Durkheim, Sartre ş.a.), aceasta nu numai că nu a dispărut, ci s-a făcut remarcată din ce în ce mai 

mult în lume. „Pentru multe milioane de oameni, în special în ţările avansate, religia a încetat parţial 

sau total să joace vreun rol în viaţa lor, iar modurile în care a fost umplut locul rămas gol, de către 

fascism, nazism sau comunism, de către tentative de utopism umanist, de către eugenie sau politici 

de sănătate, de către ideologii ale eliberării sexuale, politici rasiale sau ecologice, constituie o bună 

parte din substanţa istoriei secolului XX. Pentru mult mai multe milioane însă – pentru majoritatea 

covârşitoare a speciei umane de fapt – religia a continuat să fie o dimensiune uriaşă în viaţa lor”9. 

Această afirmaţie poate fi probată în Rusia, unde, odată cu instaurarea comunismului, religia a fost 

5 Vladimir Tismăneanu, Diavolul în istorie. Comunism, fascism şi câteva lecţii ale secolului XX, Ed. Humanitas, 

Bucureşti, 2013, pp. 220-221. 
6 Václav Havel, Summer Meditations, To the Castle and Back, Ed. Knopf, New York, 2007, apud Vladimir 

Tismăneanu, Diavolul în istorie, op. cit., 2013, p. 223.  
7 Richard Rose, William Mishler, Christian Haerpfer, Democraţia şi alternativele ei, Institutul European, Iaşi, 2003, p. 

36. 
8 Vladimir Tismăneanu, op. cit. , pp. 228-230. 
9 Paul Johnson, O istorie a lumii moderne 1920-2000, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2014, p. 678. 
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aproape interzisă, dar după căderea acestui regim s-a dovedit că religia a supravieţuit şi o mare parte 

din cei care nu avuseseră acces la ea o primeau. Acelaşi lucru poate fi observat în toate ţările din 

estul Europei, unde revirimentul credinţei este deosebit de vizibil. 

Dacă în aceste ţări, unde accesul la religie a fost îngrădit, iar acum asistăm la o creştere a 

numărului celor care o îmbrăţişează, în ţările unde nu a existat o astfel de îngrădire fenomenul este 

unul invers, numărul celor care participă la slujbele de duminică scăzând. O posibilă cauză a acestei 

scăderi o constituie şi islamul, care, în ultima perioadă a secolului XX, a căpătat o forţă pe care nu o 

avusese anterior. „Militantismul islamic a fost cea mai importantă dintre noile forţe fundamentaliste 

datorită numărului mare de oameni implicaţi şi  uriaşei răspândiri geografice, mergând într-o curbă 

ascendentă din vestul Africii, prin sudul Mediteranei, Balcani, Asia Mică şi Orientul Mijlociu, 

traversând interiorul Asiei de Sud-Vest, subcontinentul indian şi ajungând până în Malaezia şi 

Filipine”10. 

 

3. Terorismul şi drepturile fundamentale ale omului 

Fundamentaliştii islamici s-au aflat la originea a numeroase acţiuni teroriste, care au 

determinat restrângeri ale drepturilor omului, în numele securităţii şi siguranţei. Totuşi, nu numai 

aceşti fundamentalişti au fost responsabili de astfel de acţiuni, cu repercusiuni asupra drepturilor 

omului. O seamă de alte facţiuni, fără legătură cu islamismul, au comis acte de terorism: asasinarea 

prim-ministrului suedez Olof Palme, acţiunile Armatei Republicane Irlandeze, chiar Uniunea 

Sovietică (a fost acuzată de doborârea unui avion civil al Liniilor Aeriene Coreene de Sud, fără vreo 

avertizare şi voit, la 1 septembrie 1983), diferite grupări finanţate de Iran sau Libia. 

Ca răspuns la aceste acţiuni menite să inducă o stare de teamă şi instabilitate în societate, 

„poliţia internaţională a devenit extrem de bine coordonată şi a fost din ce în ce mai uşor să se 

asigure extrădarea teroriştilor căutaţi. Efectul terorismului internaţional şi mai ales al celui sprijinit 

de anumite state a constat, mai degrabă, în a deforma judecata Occidentului în relaţiile cu anumite 

state din Orientul Mijlociu”11. 

Revenind asupra terorismului, considerăm că, la originea acestuia se află aşa-numitul „şoc al 

civilizaţiilor” descris de Samuel P. Huntington12, care argumentează această teză pornind de la 

observaţia că multiplele civilizaţii au şi ce să îşi ofere, dar există şi numeroase elemente care 

conduc la conflicte. Aceste războaie între civilizaţii, care se poartă de mai bine de două milenii, se 

află la originea confruntărilor actuale între Occident şi Orient. Şocul civilizaţiilor nu înseamnă însă 

doar război religios, nu înseamnă doar o opoziţie vădită între islam şi Occident, pentru că islamul nu 

este singura cauză a conflictelor la nivel global. „Povestea raporturilor dintre civilizaţiile 

occidentale şi cele orientale, cu siguranţă, nu ţine doar de carnagii; ea are legătură şi cu artele, 

ştiinţele şi gândirea. Totuşi, fără urmă de îndoială, întâlnirile dintre aceşti doi poli ai civilizaţiei, 

întrepătrunşi şi complementari, au fost mai frecvente pe câmpul de bătălie decât oriunde altundeva, 

ajungând până la a constitui un semi-mod de funcţionare între Occidenturi şi Orienturi: opoziţia, 

dezacordul, conflictul şi, în fine, carnagiul”13. Cei doi poli ai umanităţii – Occidentul şi Orientul – 

au ca o primă demarcaţie statutul individului. „Ideea conform căreia occidentalul este un om liber şi 

orientalul un supus oprimat, ale cărui statut şi drepturi ca individ sunt încălcate, rămâne astăzi încă 

foarte puternică în reprezentările care structurează şocul de civilizaţii Orienturi/Occidenturi”14. 

Cu toate că, poate începuse cu mult înainte, momentul septembrie 2001 poate fi considerat 

punctul de plecare al unui proces invers faţă de ceea ce dădea naştere căderea comunismului în 

Europa de Est, şi anume creşterea importanţei drepturilor omului, a protecţiei acestora. Războiul 

este un eveniment abject, care nu face decât ca o anumită putere să rivalizeze şi să se manifeste în 

acest mod faţă de o alta, intervenind în treburile acesteia, după bunul său plac. Atunci când o parte 

nu are dreptate, face apel la forţă pentru a-şi impune voinţa, situaţie la fel de adevărată atât în planul 

relaţiilor individuale, cât şi în cel al raporturilor dintre state. Întotdeauna, sau aproape mereu, marile 

                                                 
10 Ibidem, p. 684. 
11 Ibidem, p. 693.  
12 Samuel P. Huntington, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Ed. Litera, Bucureşti, 2012. 
13 Thierry Camous, Orienturi/Occidenturi. 25 de secole de războaie, Ed. Cartier, Chişinău, 2009, p. 11. 
14 Ibidem, p. 486. 
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schimbări au fost declanşate de evenimente cu efecte devastatoare asupra societăţilor: războaie, 

foamete, ameninţări ale forţelor umane şi ale naturii, acte teroriste, curse ale înarmării, ameninţare 

nucleară, utilizarea necontrolată a tehnologiilor şi a biotehnologiilor, extensia crimei organizate, 

crize financiare economice, ecologice etc. Cu alte cuvinte, societăţile au reacţionat numai după 

producerea unor asemenea evenimente cu profunde efecte negative asupra stării de normalitate a 

acestora, deoarece „producerea unor asemenea evenimente readuce starea de optimism, generator 

de speranţe15. 

La ora actuală se prefigurează un etalon universal al timpului: înainte şi după Ground Zero – 

distrugerea World Trade Center. Plecând de la acesta trebuie să reglăm ceasurile, să îl vedem ca pe 

un nou meridian Greenwich, care trebuie să ne regleze pendulele mentale. De la această dată apar în 

atenţia marelui public o persoană – Bin Laden – şi o organizaţie – Al-Qaida –, reprezentând, pentru 

unii, imaginea noilor barbari, iar pentru alţii, o speranţă. 

În perioada contemporană, beneficiind de globalizare, teroriştii, sau mai bine spus ideologii 

care stau în spatele acestora, predică întoarcerea la cuvântul Coranului, la Sunna şi la Sharia, orice 

tendinţă de nou fiind interzisă. „Din această mondializare, musulmanii nu-şi cer nici măcar partea 

lor: comodă cale de ieşire. Prin aceasta, totuşi, aceşti noi fundamentalişti sunt în pas cu timpul, în 

acord cu liberalismul care îi uneşte pe actorii globalizării economice, oricare ar fi aceştia; trăsătură 

interesantă, refuzul lor de schimbare, scripturalismul lor, setea lor de a predica, exaltarea 

individului, toate acestea nu sunt foarte departe de formele de protestantism militant american. 

Predicatorii wahhabiţi din diferite ţări, chiar dacă au studiat în Arabia Saudită, predică în engleză, în 

franceză, în moschee, în asociaţii sau pe Internet – curioasă atitudine atunci când, de fapt, 

modernismul este diabolizat –, mesajul lor fiind, prin esenţă, universal, întrucât nu este specific 

niciunei culturi în mod special”16. În opoziţie cu fundamentalismul islamic se află universalismul 

american, care are la bază revirimentul individului şi al religiei. Acest tip de universalism se apropie 

de cel evreiesc şi hindus, ca o uniune neoficială anti-islamică. 

La 11 septembrie 2001, Osama Bin Laden a pregătit şi executat cel mai ucigaş atentat de pe 

teritoriul Statelor Unite ale Americii şi, probabil, din lume. Acest atentat a vizat toate cele trei faţete 

ale puterii americane: economică, politică şi militară, având în vedere că avioanele deturnate au fost 

îndreptate spre World Trade Center, Pentagon şi Casa Albă. „Prin importanţa obiectivelor strategice 

vizate şi amploarea pierderilor umane şi materiale, ne găsim la confluenţa dintre război şi terorism. 

Conceptul de «hiperterorism» pare, într-adevăr, adaptat acestei noi realităţi. Observând noua 

înfăţişare a insulei Manhattan-ului o zi după atac, nimeni nu mai poate nega că raporturile de criză 

dintre Orient şi Occident au trecut printr-o nouă inflexiune tragică”17. 

După 11 septembrie 2001, libertatea a devenit condiţia sine qua non pentru protejarea păcii 

şi viitorului umanităţii. Libertatea a devenit un imperativ internaţional, pivotul coexistenţei 

popoarelor în era terorismului fără frontiere. Dacă vrem să scăpăm de acesta, trebuie, de urgenţă, să 

unim lumea şi nu să o lăsăm să moară. În numele libertăţii, fiecare stat încearcă să ia cele mai bune 

măsuri pentru protejarea cetăţenilor săi şi a bunurilor acestora. În numele libertăţii se iau măsuri de 

limitare a drepturilor fundamentale, recunoscute prin instrumentele internaţionale de protecţie. În 

numele libertăţii, libertatea însăşi este limitată. Întreg procesul de recunoaştere şi normativizare a 

drepturilor individului pare să cunoască un regres, un recul, datorită pericolului invizibil şi 

imposibil de localizat al terorismului. „Provocarea actuală cea mai importantă şi, de asemenea, cea 

mai delicată este, cu siguranţă, concilierea exigenţei drepturilor omului cu imperativele de 

securitate. Preocuparea este, desigur, mai veche, însă a dobândit o intensitate deosebită după 

                                                 
15 Costică Voicu, Terorism şi globalizare, în volumul „Globalizare şi identitate naţională”, Ed. Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2006, p. 301. 
16 Thierry Camous, Orienturi/Occidenturi. 25 de secole de războaie, Ed. Cartier, Chişinău, 2009, p. 457. 
17 Ibidem, p. 465.  



9 
 

atentatele teroriste împotriva Statelor Unite din 11 septembrie 2001, odată cu distrugerea turnurilor 

«World Trade Center» din New York şi a unei părţi din «Pentagon» la Washington”18. 

Organizaţiile internaţionale sunt neputincioase în faţa pericolului, imposibilitatea protejării 

împotriva terorismului venind din aceea că războiul nu se poartă cu un stat, ci cu indivizi, localizaţi 

oriunde pe Glob, comunicând între ei prin Internet, beneficiind de toate produsele democraţiei, 

pentru a o distruge. „În măsura în care guvernele diferitelor state nu au capacitatea de a gestiona 

dificultăţile economice cărora trebuie să le facă faţă, acestea stimulează diverse forme de 

criminalitate cu manifestare internaţională, reduc vigilenţa faţă de afectarea securităţii ecologice, 

produc diminuarea resurselor alocate sănătăţii publice şi altor programe sociale şi generează 

migraţia populaţiei. Toate aceste fenomene negative creează mediul favorabil manifestării 

ameninţărilor asimetrice la adresa securităţii internaţionale şi naţionale, afectând, în egală măsură, 

atât statele, cât şi sistemul internaţional în ansamblul său”19. 

Statele Unite ale Americii a pus la cale o strategie naţională de securitate, în baza căreia se 

urmăreşte lupta şi câştigarea războiului contra terorismului şi promovarea şi apărarea libertăţii, ca 

alternativă la dictatură şi disperare20. „Ideea forţă care răzbate din conţinutul acestui document este 

formulată astfel: «America este acum în faţa unei alternative între a alege frica sau încrederea, 

America a ales calea încrederii». Acest lucru exclude izolaţionismul şi protecţionismul, retragerea şi 

restrângerea bugetară; acest lucru înseamnă preluarea conducerii în locul izolării, continuarea 

încurajării şi dezvoltării comerţului liber şi conducerea luptei împotriva tuturor provocărilor majore, 

în primul rând împotriva terorismului”21. 

După şocul atentatului de la 11 septembrie, Statele Unite ale Americii au reacţionat prin 

programul de eradicare a terorismului, fără a defini însă terorismul, consecinţa fiind că oricine poate 

fi definit ca terorist, deci duşman. Pentru că Al-Qaida nu este o entitate palpabilă, nu este o 

organizaţie aşa cum sunt cunoscute altele, războiul cu aceasta este dificil. Occidentul, şi mai ales 

America, a adunat mijloace tehnice impresionate pentru a lupta: spaţiu, sfera informaticii, 

cyberspaţiu. Totuşi, teroriştii au continuat să acţioneze, activitatea blocului antiterorist reflectându-

se cu precădere în planul restrângerii drepturilor individuale, restrângere resimţită de cetăţenii 

fiecărui stat angajat în această luptă. 

 

4. Instrumente internaţionale de luptă împotriva terorismului 

În Actul final de la Helsinki din 1975 terorismul a fost avut în vedere pe planul relaţiilor 

interstatale, în contextul „Războiului Rece”. Prin acest document s-a convenit principiul 

neamestecului în afacerile interne ale altui stat, şi s-a convenit să se abţină, în special, de a ajuta 

direct sau indirect activităţile teroriste care urmăresc răsturnarea violentă a regimului unui stat 

participant. La acel moment era de actualitate terorismul de stat, pe când la acest moment ne 

confruntăm cu o ameninţare teroristă de altă natură în relaţiile internaţionale22. 

În prezent, pericolul terorismului este perceput de statele occidentale, care, prin Documentul 

de la Madrid din 1980 l-au condamnat pentru pericolul pe care îl reprezintă în ceea ce priveşte 

moartea persoanelor sau restrângerea drepturilor civile ale acestora. Există numeroase iniţiative 

pentru combaterea terorismului, iar în limitele trasate de dreptul internaţional s-au adoptat planuri 

de acţiune, consolidându-se cooperarea poliţienească (de exemplu Helsinki II din 1992, unde 

terorismul a fost indicat ca ameninţare pentru democraţie; Declaraţia de la Viena din 2000; 

Consiliul ministerial al OSCE de la Bucureşti, 3-4 decembrie 2001). 

                                                 
18 Jean-François Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului (traducere), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, 

p. 68. 
19 Lynn E. Davis, Globalization’s Security Implications, RAND Issue Paper, 2003, p. 4, apud Teodor Frunzeti, Gabriel 

Dulea, Psihologia terorismului în era globalizării, Ed. Centrului Editorial al Armatei, Bucureşti, 2009, p. 98. 
20 Costică Voicu, Terorism şi globalizare, în volumul „Globalizare şi identitate naţională”, Ed. Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2006, p. 302. 
21 Ibidem, p. 303. 
22 Jean-François Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului (traducere), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, 

p. 1059.  
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La nivelul OSCE s-a adoptat Carta pentru prevenirea şi combaterea terorismului din 7 

decembrie 2002 şi Strategia OSCE privind înfruntarea ameninţărilor pentru securitate şi stabilitate 

în secolul al XXI-lea, cu ocazia Reuniunii ministeriale de la Maastricht, din decembrie 2003. 

La nivelul Uniunii Europene23, Documentul de bază în domeniul luptei împotriva 

terorismului – Decizia-cadru 2002/475/JAI privind combaterea terorismului – a fost adoptat în iunie 

2002, pentru a asigura caracterul integrat al abordării infracţiunilor teroriste. În anul 2003, Strategia 

de Securitate a Uniunii Europene „O Europă sigură într-o lume mai bună” a inclus terorismul 

printre ameninţările la adresa securităţii europene, alături de proliferarea armelor de distrugere în 

masă, conflictele regionale, statele sărace, neguvernabile şi crima organizată. 

Tratatul de la Lisabona aduce mutaţii în planul structurilor comunitare, fiind constituite noi 

structuri. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 71 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene, în februarie 2010, a fost înfiinţat Comitetul Operaţional privind Securitatea Internă 

(COSI), care reuneşte reprezentanţi din capitalele statelor membre, responsabili în domeniul 

combaterii criminalităţii organizate şi terorismului. Responsabilităţile COSI implică coordonarea 

cooperării poliţieneşti şi vamale, protecţia frontierelor externe şi cooperarea judiciară în materie 

penală relevantă pentru cooperarea operaţională în domeniul securităţii interne. Noua structură 

raportează în mod regulat Consiliului Uniunii Europene, care informează, la rândul lui, Parlamentul 

European şi parlamentele naţionale. De asemenea, COSI este însărcinat cu evaluarea direcţiei 

generale şi eficienţei cooperării operaţionale în scopul identificării de eventuale deficienţe şi, 

implicit, formulării de recomandări cu privire la măsuri de depăşire a acestora. Tratatul de la 

Lisabona statuează crearea unei noi structuri autonome a Uniunii Europene24. 

Deşi iniţial cadrul determinat de Politica Europeană de Securitate şi Apărare (PESA) era 

orientat, în principiu, asupra capabilităţilor militare şi restricţionat de setul de „misiuni Petersberg” 

– Serviciul European de Acţiune Externă – care, după cum indică şi titulatura, îşi va asuma un rol 

proeminent în cadrul politicii externe şi se va afla sub autoritatea Înaltului Reprezentant. Noul 

serviciu va sprijini Înaltul Reprezentant în direcţionarea Politicii Externe şi de Securitate Comună şi 

va avea rolul de a asigura consistenţa acţiunii externe a UE. Noua structură include reprezentanţi ai 

Comisiei Europene, Secretariatului General al Consiliului şi ai reprezentanţelor diplomatice ale 

statelor membre (precum şi, aşa cum am menţionat anterior, SitCen). 

În ceea ce priveşte Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, aceasta, în art. 2 parag. 2 

„conţine o clauză de excepţie, care nu figurează în convenţiile generale similare, conform căreia 

«recurgerea la forţă devenită absolut necesară» pentru apărarea ordinii publice (în anumite cazuri) şi 

care a provocat moartea nu constituie o violare a Convenţiei”25. Această excepţie a fost folosită în 

practică, verificându-se dacă folosirea forţei nu a fost excesivă, ci strict proporţională cu realizarea 

scopului autorizat26: terorişti, bănuiţi că intenţionează să comită un atentat au fost ucişi de forţele de 

siguranţă cu ocazia arestării. „Însă, în contextul actual, dificultatea majoră vine din faptul că, 

potrivit art. 15 din Convenţie, măsurile limitative ale drepturilor fundamentale sunt, pe bună 

dreptate, excepţionale, şi prin urmare trebuie să aibă un caracter temporar, autorităţile statale având 

obligaţia de a informa Secretarul general al Consiliului Europei despre data la care respectivele 

măsuri vor înceta”27. 

Această dispoziţie ridică probleme practice, având în vedere faptul că terorismul, respectiv 

lupta împotriva acestuia, sunt permanente, fiind deci imposibilă stabilirea unei limite în timp a 

măsurilor în cauză. Pe de altă parte, combaterea terorismului nu poate avea rezultate decât în 

prezenţa unor limitări ale drepturilor fundamentale care implică supravegherea comunicaţiilor sau a 

tranzacţiilor financiare, fiind limitate libertatea de expresie, viaţa privată sau secretul 

                                                 
23 http://www.consilium.europa.eu. 
24 Articolul 27(3) din Tratatul Uniunii Europene, aşa cum a fost amendat de Tratatul de la Lisabona. 
25 Frédéric Sudre, Drept european şi internaţional al drepturilor omului (traducere), Ed. Polirom, Iaşi, 2006, p. 215. 
26 McCann contra Marea Britanie, hotărârea din 27 septembrie 1995, citată în Frédéric Sudre, op. cit., p. 215. 
27 Jean-François Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului (traducere), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, 

p. 69. 
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corespondenţei. Este necesară stabilirea unei demarcaţii clare între diferitele interese apărate, a unei 

ierarhii, fără a se aduce atingere însă esenţei drepturilor fundamentale. „Conflictul dintre libertate şi 

securitate nu poate fi caracterizat de egoismul unora, privilegiind libertatea lor în detrimentul 

siguranţei altora, nici de cel al altora care vor să impună securitatea proprie în detrimentul libertăţii 

altora (…) Altfel, bunul simţ trebuie să prevaleze, şi soluţii echilibrate pot fi şi trebuie găsite: 

trebuie, fără îndoială, să fie puse în paralel valorile apărate şi valorile sacrificate cu imaginea 

statului cu privire la necesitatea dreptului penal. Deşi trebuie să ne ferim de devieri inacceptabile, 

trebuie să se poată lua anumite măsuri care derogă de la drepturile fundamentale, de vreme ce ceea 

ce acestea permit să se evite este preferabil neajunsurilor pe care le provoacă”28. 

Terorismul reprezintă cea mai importantă ameninţare la adresa democraţiei şi a preeminenţei 

dreptului, iar statele trebuie să îl combată fără a nega drepturile fundamentale ale cetăţenilor lor. La 

nivel european se încearcă păstrarea unui echilibru în această luptă, între măsurile de protecţie şi 

necesitatea salvgardării drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Una din dificultăţile de mai sus 

provine inclusiv din imprecizia noţiunilor, noţiunea de terorism fiind imprecisă, dovadă fiind cauza 

Chraidi contra Germaniei29, pe fondul căreia unul dintre judecători se întreba, cu privire la noţiunea 

de „terorism internaţional” dacă nu cumva s-ar putea crede, folosind-o, că a fost creată o nouă 

categorie specifică de infracţiuni. 

La nivelul Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei au fost adoptate direcţiile de 

acţiune cu privire la terorism, acestea înscriindu-se în limitele indicate mai sus. Orice persoană 

trebuie protejată contra terorismului, dar drepturile fundamentale trebuie şi acestea protejate. Pentru 

a se lua măsuri anti-terorism este necesară existenţa unui fundament legal, măsurile trebuie să nu fie 

arbitrare şi discriminatorii, iar limitările la care sunt supuse drepturile şi libertăţile fundamentale să 

fie necesare şi proporţionale cu scopul legitim urmărit. 

Perchiziţiile corporale ori ale locuinţei, ascultarea convorbirilor telefonice şi interceptarea 

comunicaţiilor pe Internet trebuie să poată face obiectul controlului jurisdicţional, cu respectarea 

proporţionalităţii şi a fundamentului legal al acestor măsuri30. De asemenea, orice măsură de acest 

fel trebuie să poată fi invocată în faţa unei instanţe de judecată competentă, pentru a putea fi supusă 

controlului judecătorului, respectându-se astfel exigenţele unui proces echitabil. Dacă o persoană 

este privată de libertate deoarece a desfăşurat activităţi teroriste, este necesar ca aceasta să fie tratată 

cu respectarea demnităţii umane şi a celorlalte drepturi fundamentale. „Cu toate acestea, 

imperativele luptei împotriva terorismului pot cere ca tratamentul aplicat unei persoane deţinute 

pentru activităţi teroriste să facă obiectul unor restrângeri mai importante decât cele afectând alţi 

deţinuţi, mai cu seamă în ceea ce priveşte corespondenţa (inclusiv cea dintre avocat şi clientul său), 

plasarea deţinuţilor în locaţii de înaltă securitate sau dispersarea lor în diferite stabilimente 

penitenciare”31. 

În planul protecţiei drepturilor omului, toată această luptă împotriva terorismului se grefează 

pe limitări ale exerciţiului anumitor posibilităţi recunoscute ale omului: dreptul la viaţă, libertatea 

de a circula, libertatea de conştiinţă şi de exprimare, dreptul la protecţia vieţii private. „Războiul 

împotriva terorismului permite legitimitatea unor metode de război condamnabile şi condamnate 

din punct de vedere moral. Acelaşi lucru este valabil şi pentru necesităţile informării, care 

legitimează practici incompatibile cu dreptul internaţional, ilustrate de detenţia prelungită, în 

condiţii inumane, denunţate de Amnesty International, în tabăra de la Guantanamo, sau de actele 

barbare comise în închisoarea de la Abu Ghraib din Irak. Teroarea legală împotriva terorii 

imorale”32. 

                                                 
28 Ibidem, p. 70. 
29 Citată în Jean-François Renucci, op. cit., p. 70. 
30 Bogdan Ghidirmic, Interceptarea convorbirilor telefonice şi drepturile omului: o analiză critică a jurisprudenţei 

Curţii de la Strasbourg, în volumul „Drept şi administraţie publică în context european”, Ed. Sitech, Craiova, 2013, p. 

154.  
31 Jean-François Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului (traducere), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, 

p. 71.  
32 Thierry Camous, Orienturi/Occidenturi. 25 de secole de războaie, Ed. Cartier, Chişinău, 2009, p. 470. 
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La nivelul Consiliului Europei, acuzaţiile privitoare la detenţiile secrete şi tratamentul în 

diferite astfel de stabilimente au determinat formarea unei comisii de anchetă. După redactarea 

raportului, Preşedintele Adunării Parlamentare a solicitat statelor membre, în temeiul art. 52 din 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, „să furnizeze informaţii privind măsurile prevăzute de 

legislaţia naţională, pentru a evita privarea de libertate care nu este recunoscută a unui individ şi 

colaborarea în acest cadru cu o agenţie a altui stat”33. 

La 27 iunie 2006, senatorul D. Marty şi-a prezentat raportul referitor la detenţiile secrete, 

arătând că există numeroase indicii cu privire la existenţa unui sistem de „externalizare” şi de 

„subantreprenoriere” a torturii, şi indicând, totodată, că preconizează o nouă ordine juridică 

mondială pentru a combate terorismul. Senatorul a lansat un apel la adresa comunităţii 

internaţionale să demonstreze că terorismul poate fi învins prin mijloace legale, dovedind astfel 

superioritatea modelului democratic fondat pe respectarea demnităţii fiinţei umane34. 

În ceea ce priveşte restrângerile privitoare la dreptul la libera circulaţie, fiecare stat în parte 

are posibilitatea să reglementeze cum se aplică acestea şi cui, dar aceste restricţii trebuie să fie 

„necesare într-o societate democratică” şi să satisfacă exigenţele proporţionalităţii35. În sfera 

reglementată de acest drept intră restricţiile şi limitările la care sunt supuşi cetăţenii anumitor state 

care doresc să intre pe teritoriul altui stat, imperativul de a dobândi o viză de intrare anterior 

părăsirii teritoriului naţional, interdicţia pentru anumite persoane de a intra pe teritoriul altui stat. 

Dreptul la protecţia vieţii private şi de familie cunoaşte, de asemenea, o suită de atingeri şi 

limitări, în acelaşi context al luptei contra terorismului. Cunoscut fiind faptul că teroriştii folosesc 

cele mai moderne mijloace de comunicare, sunt apreciate ca legale ascultările convorbirilor 

efectuate pe telefoanele mobile, interceptarea mesajelor pe pager, a mesajelor trimise pe Internet 

sau a conversaţiilor deţinuţilor la vorbitor. Toate aceste ingerinţe trebuie însă să se subsumeze, în 

primul rând, principiului proporţionalităţii, iar în al doilea rând, să fie dovedită cu certitudine 

necesitatea, pentru siguranţa naţională, a efectuării lor. De asemenea, autorităţile naţionale au 

obligaţia pozitivă de a adopta măsurile necesare pentru prevenirea divulgării (de către presă) a 

acestora36. 

 

5. Concluzii 

Terorismul, cel care impune statelor măsuri de natură a limita exerciţiul drepturilor 

fundamentale ale cetăţenilor săi, reprezintă o problemă importantă în ceea ce priveşte respectarea 

sferei juridice a individului. Atâta timp cât teroristul – cel care omoară deliberat civili, prevalându-

se de apărarea unei cauze – nu poate fi identificat cu precizie, în vederea menţinerii securităţii şi a 

siguranţei fiecărui cetăţean, statele limitează acestuia din urmă drepturile şi libertăţile consacrate 

anterior. „Dificultatea combaterii terorismului priveşte adevărata provocare reprezentată de 

respectarea drepturilor fundamentale şi eficacitatea acţiunii efectuate. Este vorba de un pariu pierdut 

anticipat, dimensiunea umană fiind, în mod obligatoriu, victima luptei împotriva terorismului. Este 

vorba de o chestiune extrem de importantă şi delicată, cu mize considerabile”37. 

Având în vedere scopul pentru care sunt impuse aceste limitări, respectiv anihilarea reţelelor 

teroriste şi recâştigarea libertăţii, considerăm că sunt necesare, cu singurul amendament că trebuie, 

în luarea acestor măsuri, să fie respectat întotdeauna principiul proporţionalităţii între măsura luată 

şi dreptul limitat. Lupta contra terorismului pare a avea două faze: „pe termen scurt, lupta 

presupune utilizarea forţei militare şi a altor instrumente de putere naţională pentru a ucide sau 

captura teroriştii. Pe termen lung, câştigarea războiului este condiţionată de câştigarea luptei de 

                                                 
33 Jean-François Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului (traducere), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, 

p. 72. 
34 Ibidem.   
35 Frédéric Sudre, Drept european şi internaţional al drepturilor omului (traducere), Ed. Polirom, Iaşi, 2006, p. 248. 
36 Ibidem, p. 319. 
37 Jean-François Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului (traducere), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, 

p. 1060. 
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idei”38. Această luptă a ideilor, a impunerii celor care au în prim-plan omul, cu drepturile şi libertăţile 

sale fundamentale, izvorâte din dreptul natural, nu poate fi câştigată pe deplin decât în democraţie, iar 

democraţia nu poate fi impusă cu arma căci ea nu se ridică din cenuşa războiului ci dintr-un istoric de 

strădanii, acţiune civică şi dezvoltare economică39. 
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Abstract: 

The peaceful coexistence of the states, maintaining the peace and the security of the human 

collectivities are important values for the entire international community and for each one of its 

members. Moreover, the private individual and even his goods, affected by the hostilities among 

states require elevated protection measures. The preoccupation for the protection of these values 

was difficult to impose and it took place late, under the shape of juridical norms, namely rules of 

conduct that would create obligations, not only for the states but also for the parties involved in the 

hostilities. The international humanitarian law represents an assembly of rules which, due to 

humanitarian reasons, aims at limiting the effects of an armed conflict. The international 

humanitarian law protects those persons that do not participate or no longer participate to the 

hostilities and restricts the war means and methods. Over the time, the rules referring to the law of 

armed conflicts referred especially to aspects regarding the protection of the victims of the armed 

conflicts and the protection of the cultural goods in case an armed conflict takes place. 
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1. Evoluţia şi conţinutul protecţiei  

Până la cel de-al doilea război mondial, dreptul internaţional umanitar nu asigura populaţiei 

civile o protecţie eficientă în caz de conflict armat. Necesitatea reglementǎrii protecţiei populaţiei 

civile este datǎ de pierderile însemnate în rândurile persoanelor civile neimplicate activ în conflict 

armat. Spre exemplu, în primul război mondial, populaţia civilă a înregistrat aproximativ 10%  din 

numărul morţilor, în cel de-al doilea război mondial 50%,  iar în conflictele armate de după 1945 

numărul acestora a ajuns aproape la 90%. Această situaţie era consecinţa concepţiei dreptului 

războiului, conform căreia conflictul armat trebuia să se reducă la lupta între forţele armate; 

membrii forţelor armate ar fi fost singurii expuşi la pericolele inerente războiului, în timp ce 

persoanele civile rămâneau la adăpost de orice primejdie. 

Doar aşa se poate explica de ce n-a fost conceput un instrument juridic special pentru 

protecţia civililor ca şi insuficienţa regulilor de protejare a acestora existente în Regulamentul 

Convenţiei de la Haga din 1907, care interzice atacarea sau bombardarea localităţilor sau clădirilor 

neapărate şi acordă un minim de protecţie civililor aflaţi sub autoritatea inamicului în teritoriile 

ocupate. 

În perioada interbelică, CICR a susţinut o intensă activitate teoretică şi practică pentru 

asistarea civililor în timp de conflict armat internaţional (China-Japonia şi Italia-Etiopia) sau 

neinternaţional (Spania), iar în 1934 s-a reuşit chiar elaborarea unui proiect de convenţie care n-a 

mai putut fi însă adoptat din cauza izbucnirii războiului. Faptele cutremurătoare petrecute în cursul 

celui de-al doilea război mondial, soldate cu zeci de milioane de victime în rândul populaţiei civile 

(între care 24 milioane de morţi din totalul de 50 de milioane) şi cu distrugeri incomensurabile de 

bunuri materiale, au adus la ordinea zilei problema stringentă şi actuală a protecţiei populaţiei civile 

împotriva efectelor tot mai distrugătoare ale războiului. Creşterea forţei distructive a mijloacelor de 

luptă a provocat urmări tot mai dezastruoase pentru civili, astfel încât raportul pierderilor 

militari/civili s-a modificat în secolul nostru astfel1: în primul război mondial el a fost de 20/1 (500 

                                                 
1 Ion Dragoman, Dreptul conflictelor armate. Protecţia drepturilor omului în timp de conflict armat, Ed. AISM, 

Bucureşti, 1996, p. 48. 
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de mii de civili morţi din totalul de 10 milioane); în cel de-al doilea război mondial raportul a ajuns 

la 1/1 (au fost ucişi tot atâţia civili cât şi militari); în războiul din Coreea el a crescut în defavoarea 

civililor la 1/5, iar în războiul din Vietnam la 1/20; se presupune că într-un eventual conflict nuclear 

acest raport ar putea ajunge la 1/100. În conflictele contemporane, războaiele erei industriale s-au 

transformat în adevărate holocausturi: Polonia a avut, procentual, cele mai mari pierderi în timpul 

celui de-al doilea război mondial, din 27 de milioane de locuitori pierind 6 milioane adică 22% din 

populaţie; în Iugoslavia, între 1941-1945, au murit 1.700.000 de civili; ca să nu mai vorbim de 

genocidul evreilor. Cum am văzut deja, majoritatea victimelor conflictelor armate postbelice au fost 

civilii. 

Acestea au fost raţiunile care au determinat adoptarea, în anul 1948, a Convenţiei pentru 

reprimarea crimei de genocid (ratificată de 102 state), care a extins incriminarea la următoarele acte 

comise, atât în timp de pace cât şi în timp de război, cu intenţia de a distruge, total sau parţial, un 

grup naţional, etnic sau religios: uciderea membrilor grupului; atingerea gravă a integrităţii lor 

fizice sau mintale; supunerea intenţionată a grupului unor condiţii de existenţă care conduc la 

distrugerea fizică totală sau parţială, măsuri privind împiedicarea naşterilor, transferul forţat al 

copiilor grupului la un alt grup2. Din aceleaşi considerente a fost adoptată, un an mai târziu, 

Convenţia a IV-a relativă la protecţia persoanelor civile în timp de război. După materia pe care o 

reglementează, dispoziţiile Convenţiei se divid în două mari grupe: (1) dispoziţii menite a proteja 

persoanele civile împotriva abuzurilor puterii de ocupaţie, care urmăreau împiedicarea comiterii 

unor fapte asemănătoare celor petrecute în cursul celui de-al doilea război mondial; (2) dispoziţii 

care protejează persoanele civile împotriva anumitor efecte ale războiului. 

Totuşi, această din urmă convenţie avea unele lacune, rezultate din faptul că proteja 

persoanele civile şi nu populaţia civilă în ansamblu, şi punea accentul pe asigurarea protecţiei 

împotriva abuzurilor puterii de ocupaţie. Cele 156 de articole (repartizate în patru titluri: Dispoziţii 

generale; Protecţia generală a populaţiei contra anumitor urmări ale războiului; Statutul şi 

tratamentul persoanelor protejate; Executarea convenţiei) şi 3 anexe ale sale (Proiect de acord 

privitor la zonele şi localităţile sanitare şi de securitate; Proiect de regulament privitor la 

ajutoarele colective pentru internaţii civili; Bilet de internare, scrisoare şi carte de corespondenţă) 

rămân însă de o importanţă deosebită datorită faptului că acordă, prin intermediul art. 38, o garanţie 

fundamentală de reglementare a statutului persoanelor protejate prin dispoziţiile privitoare la 

tratamentul străinilor în timp de pace. Aceasta înseamnă că primează calitatea de civil şi nu aceea 

de cetăţean al unui stat inamic. 

Codificarea adiţională din 1977 s-a străduit să acopere lacunele Convenţiei din 1949 plecând 

de la natura pericolelor la care este expusă populaţia pe teritoriul naţional (efectele operaţiunilor 

militare: atacuri, bombardamente etc.), pe teritoriul naţional ocupat de inamic (contra abuzurilor 

autorităţilor de ocupaţie: deportări; internări; rele tratamente, luări de ostatici, refugiaţi ş.a.) şi pe 

teritoriul inamic, la începutul conflictului (rezidenţi, turişti, persoane în misiune, refugiaţi, apatrizi 

etc.). Mijloacele de protecţie utilizate sunt diferite în funcţie de situaţie, mergând de la impunerea 

de obligaţii combatanţilor şi autorităţilor de ocupaţie până la organizarea serviciilor de protecţie 

civilă sau stabilirea unor garanţii fundamentale de protecţie în sarcina statelor. 

În art. 50 din Protocolul 1, persoanele civile sunt definite ca fiind acelea care nu fac parte 

din forţele armate, iar populaţia civilă cuprinde toate persoanele civile. Se menţionează expres că în 

caz de dubiu, persoana respectivă va fi considerată ca civilă şi că prezenţa în sânul populaţiei civile 

a unor persoane izolate care nu corespund definiţiei nu privează această populaţie de calitatea sa. 

Prin această definiţie negativă, Protocolul a încercat să conceptualizeze persoanele civile luate 

individual şi populaţia civilă în ansamblu, în opoziţie cu conceptele de forţe armate şi combatant 

care sunt determinate precis. S-a avut în vedere includerea în categoria de „civili” a tuturor 

persoanelor aflate pe teritoriul părţilor la conflict care nu fac parte din forţele armate, nu pe criteriul 

naţionalităţii acestora, ci pe caracterul lor inofensiv. Deci, s-a accentuat faptul că civilii nu au „o 

participare directă la ostilităţi”. Să reţinem şi propunerea delegaţiei române la lucrările Conferinţei 

                                                 
2 Convenţia a intrat în vigoare la 12 ianuarie 1951. A se vedea textul Convenţiei în Ionel Cloşcă, Marian Mihăilă (ed.), 

Drepturile omului în sistemul Naţiunilor Unite, vol. 1, Ed. MODUS P.H., 1997, pp. 250-253.  
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de elaborare a Protocolului, propunere prin care populaţia civilă era definită ca fiind constituită din 

„persoanele care nu fac parte din forţele armate şi nu participă direct şi imediat la operaţiunile 

militare; persoanele a căror activitate poate contribui la efortul militar nu pierd, prin aceasta, 

calitatea lor de persoane civile”. Admiterea acestei propuneri ar fi însemnat o adaptare a dreptului 

umanitar la nevoile de apărare ale ţărilor mici şi mijlocii care trebuie să atragă la efortul de război 

întreaga naţiune3. Ca parte integrantă a drepturilor omului, dreptul internaţional umanitar precizează 

în Protocolul adiţional I regulile privind protecţia populaţiei civile, în special interdicţia de a fi 

supusă atacurilor sau ameninţărilor, mai ales atacurilor fără discriminare şi represaliilor4. 

Dispoziţiile protocolului reprezintă un rezultat al eforturilor depuse pentru protecţia drepturilor 

omului în timp de conflict armat şi în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

 

2. Copii, femei şi reîntregirea familiilor 

Problematica drepturilor copilului s-a aflat destul de timpuriu în atenţia statelor, încă din 

perioada interbelică adoptându-se prima Declaraţie a drepturilor copilului iar O.N.U., în 1959, în 

documentul cu acelaşi subiect, recunoaşte că drepturile copilului sunt diferite calitativ de cele ale 

adulţilor, fapt ce impune ca în orice circumstanţă copiii să primească printre primii protecţie şi 

ajutor. Raţiunea acestei protecţii constă, pe de o parte, în vulnerabilitatea copilului care reclamă un 

spijin special şi, pe de altă parte, în caracterul deplin al drepturilor copiilor5. 

Aceste două premise au constituit fundamentul elaborării Convenţiei O.N.U. privind 

drepturile copilului din 1989 (care, în art. 38, face trimitere la dreptul internaţional umanitar, 

stipulând că statele se angajează să respecte şi să asigure respectarea regulilor acestuia ce le sunt 

aplicabile în caz de conflict armat şi se referă la copil), dar şi a altor instrumente juridice şi acţiuni 

efective ale statelor şi organizaţiilor internaţionale în acest domeniu. Având în vedere specificitatea 

drepturilor copilului în perioada de conflict armat, Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat între 

1970-1974 mai multe rezoluţii şi declaraţii în care s-a referit şi la protecţia drepturilor femeii având 

în vedere legătura care există între mame şi copii. Semnificativă între acestea este Declaraţia 

Adunării Generale din 14 decembrie 1974 asupra protecţiei femeilor şi copiilor în perioade de 

urgenţă şi de conflict armat în care se arată că este necesar să se depună toate eforturile pentru a 

cruţa femeile şi copii de ravagiile războiului deoarece ei constituie partea cea mai vulnerabilă a 

populaţiei. Afirmând că femeile şi copii aparţinând populaţiei civile nu pot fi lipsiţi de adăpost, 

hrană, asistenţă medicală şi drepturi inalienabile, Declaraţia dispune că toate formele de represiune 

şi tratament sângeros şi inuman aplicate femeilor şi copiilor pe care le comit beligeranţii în cursul 

operaţiilor militare sau în teritoriile ocupate vor fi considerate fapte penale6. 

Convenţia a IV-a din 1949 conţine dispoziţii speciale privind drepturile copilului în caz de 

conflict armat ceea ce ne determină să apreciem că sediul acestei materii se află în dreptul 

internaţional umanitar. Art. 24 al Convenţiei obligă părţile la conflict să ia măsurile necesare pentru 

ca minorii sub 15 ani deveniţi orfani să nu fie părăsiţi ci daţi spre îngrijire unor persoane cu aceeaşi 

tradiţie culturală sau ţărilor neutre. În teritoriile ocupate, puterea ocupantă va înlesni buna 

funcţionare a stabilimentelor consacrate îngrijirii şi educării copiilor (art. 50), iar în caz de internare 

se va ţine seama de regimul special prevăzut pentru minori, ceea ce presupune inclusiv acordarea de 

înlesniri pentru şcolarizarea copiilor şi adolescenţilor în şcoli dispuse în interiorul sau în afara 

locului de internare (art. 76, 94). Tot pentru situaţii de ocupaţie, Protocolul adiţional I conţine un 

întreg capitol consacrat măsurilor în favoarea femeilor şi copiilor, în art. 77 arătându-se că minorii 

trebuie să facă obiectul unui respect special care înseamnă, printre altele, să nu participe direct la 

ostilităţi prin nerecrutarea în forţele armate a persoanelor sub 15 ani; în caz de arestare şi deţinere, 

                                                 
3 Ionel Cloşcă, Ion Suceavă, Drept internaţional umanitar, Casa de Editură şi Presă ,,Şansa” - S.R.L., Bucureşti, 1992, 

p. 342. 
4 Ion Diaconu, Drepturile omului, IRDO, Bucureşti, 1993, p. 115. 
5 Maria Drăghici Şutic, Drepturile copilului, repere semnificative, în RRDU, nr. 3/1994, pp. 18-19. 
6 A se vedea textul Declaraţiei în Drepturile omului în sistemul Naţiunilor Unite, ARDU, vol. I, Bucureşti, 1991, pp. 

192-193.  
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ei vor fi internaţi separat de adulţi (cu excepţia familiei), iar condamnarea la moarte pentru o 

infracţiune în legătură cu războiul nu va fi executată împotriva persoanelor care nu aveau 18 ani în 

momentul săvârşirii infracţiunii. În art. 78 se interzice părţilor la conflict să efectueze evacuarea 

într-o ţară străină a altor copii decât proprii săi resortisanţi în afara cazului unei evacuări temporare 

a cărei necesitate este impusă de raţiuni imperioase ce ţin de sănătatea ori securitatea copiilor şi cu 

consimţământul scris al părinţilor sau tutorilor; evacuarea trebuie controlată de Puterea protectoare, 

ceea ce presupune întocmirea pentru fiecare copil a unei fişe ce se transmite Agenţiei Centrale de 

Informaţii a CICR. 

În ultimii ani, cooperarea dintre Comitetul pentru drepturile copilului, Fondul Naţiunilor 

Unite pentru copii (UNICEF) şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) a 

căpătat valenţe noi prin materializarea unor programe concrete pentru copiii implicaţi în conflictele 

armate sau care suferă direct sau indirect consecinţele acestora. Statisticile arată că peste 200.000 de 

„copii-soldaţi” sunt forţaţi să ia parte la lupte în Angola, Somalia, Sudan ş.a. şi că peste jumătate 

din populaţia refugiată la nivel mondial (22 de milioane în prezent) o reprezintă copii-refugiaţi. 

Pentru a diminua pe cât posibil separarea familială, cât mai ales pierderea contactului între 

membrii familiei în cazul evacuărilor rapide şi pentru a descuraja răpirile ori substituirile de copii în 

timpul războiului, UNICEF şi UNHCR au adoptat în 1992 Îndrumările comune privind evacuarea 

copiilor din zonele de război. Chiar dacă au fost obţinute unele realizări în promovarea drepturilor 

copilului, efectele practice sunt fragile iar în unele zone ale lumii chiar inexistente. Este nevoie ca 

guvernele, organizaţiile internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale cu preocupări în 

domeniul drepturilor omului să-şi propună transpunerea fermă în practică a principiilor promovate 

de Convenţia privind drepturile copilului şi de convenţiile de drept umanitar pentru a crea condiţiile 

unei dezvoltări normale a copiilor în spiritul valorilor civilizaţiei universale. Un exemplu de 

solidaritate cu copii victime ale războiului din fosta Iugoslavie a fost oferit de vasta acţiune iniţiată 

de UNICEF în 1992 (reluată în 1993), la care a participat concret şi România prin eforturile depuse 

de Consiliul Naţional Român UNICEF, pentru ajutorarea copiilor loviţi de această incredibilă 

tragedie umană. 

Discriminarea pozitivă în protecţia drepturilor femeii a fost o preocupare constantă a O.N.U. 

şi s-a concretizat prin adoptarea mai multor instrumente internaţionale specifice, între care o 

importanţă deosebită o au Convenţia asupra eliminării oricăror forme de discriminare faţă de femei 

din 1981 şi Convenţia privind drepturile politice ale femeii. Această discriminare pozitivă este la fel 

de necesară în timp de conflict armat deoarece femeile pot fi victime „speciale” ale ostilităţilor 

militare, ca un adevărat „trofeu” al învingătorilor. Violul, spre exemplu, este de multe ori o parte 

integrantă a războiului, în sensul că indivizi brutalizaţi şi indisciplinaţi aparţinând părţilor la conflict 

au păcătuit întotdeauna în această direcţie. Chiar în zilele noastre există informaţii asupra violurilor 

în masă pe criterii etnice săvârşite în conflictul din fosta Iugoslavie sau pe alte teatre de război. 

Ceea ce demonstrează atât necesitatea unei protecţii speciale a femeii în timp de război dar şi 

legătura strânsă dintre drepturile omului şi dreptul umanitar. Posibilele consecinţe ale războiului 

asupra femeii sunt evidente şi în cazul femeilor-refugiate7. 

Toate acestea au determinat organizaţiile internaţionale abilitate să ia măsuri de protecţie a 

femeilor victime ale războiului. Dreptul internaţional umanitar conţine norme speciale de protecţie a 

drepturilor femeii în caz de conflict armat. Art. 27 al Convenţiei a IV-a din 1949 prevede că femeile 

vor fi în special protejate contra oricărei atingeri a onoarei lor şi, mai ales, contra violului, 

constrângerii la prostituţie şi contra oricărui atentat la pudoare. Obligaţii speciale sunt impuse 

autorităţilor statului ocupat mai des în caz de internare a femeilor când acestea trebuie ţinute în 

localuri separate şi puse sub supravegherea directă a gardienilor-femei (art. 76). De asemenea, o 

atenţie sporită trebuie acordată femeilor însărcinate, lăuzelor, mamelor cu copii sub şapte ani atât de 

către beligeranţi cât şi în teritoriile ocupate (art. 14, 17, 23, 38, 50, 89, 91, 98, 119, 127, 132). Iar 

Protocolul adiţional I din 1977, în art. 76, se referă la măsurile ce trebuiesc luate în favoarea 

femeilor prin care acestea vor face obiectul unui respect deosebit şi vor fi protejate în mod special 

împotriva violului, constrângerii la prostituţie şi a oricărei forme de atentat la pudoare; cazurile de 

                                                 
7 C. Verona, UNHCR şi femeile refugiat, în RRDU nr. 1/1996, pp. 68-71. 
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femei însărcinate sau cu copii mici care depind de ele, care sunt arestate, deţinute sau internate 

pentru motive în legătură cu conflictul armat, vor fi examinate cu prioritate absolută. O ultimă 

menţiune a Protocolului se referă la faptul că părţile la conflict se vor strădui ca, în măsura 

posibilului, să evite ca pedeapsa cu moartea să fie pronunţată împotriva femeilor însărcinate sau a 

mamelor cu copii mici pentru o infracţiune comisă în legătură cu războiul, iar condamnarea la 

moarte pentru o astfel de infracţiune să nu fie executată împotriva acestor femei. Un alt obiectiv al 

protecţiei drepturilor omului în timp de conflict armat este reîntregirea familiilor separate din cauza 

şi în timpul războaielor. 

 

3. Garanţii fundamentale  

În tratamentul omului în caz de conflict armat există anumite reguli prin care se acordă o 

protecţie fundamentală persoanelor şi bunurilor, altele decât combatanţii şi obiectivele militare, 

protecţie rezultând din principiul inviolabilităţii şi securităţii persoanei. Aşa cum se prevede în art. 

72 şi 75 din Protocolul adiţional I din 1977, această protecţie fundamentală are valoarea de 

garantare a drepturilor omului în timpul războiului şi este aplicabilă oricăror persoane şi bunuri care 

se află în puterea unei părţi beligerante. Ea corespunde principiilor umanitare de bază şi drepturilor 

omului şi, în consecinţă, trebuie aplicată în aceeaşi măsură şi propriilor cetăţeni ai beligeranţilor, 

neputând fi încălcată atunci când se planifică acţiuni defensive. 

Garanţiile fundamentale acordate persoanelor şi bunurilor în timp de conflict armat îşi au 

baza legală în convenţiile internaţionale dar şi în legislaţia internă a statelor8. În conformitate cu 

dispoziţiile interne şi internaţionale, fiecare parte beligerantă care deţine persoane străine a căror 

libertate a fost restrânsă (prizonieri, internaţi civili, arestaţi) este responsabilă de tratamentul aplicat 

acestora prin agenţii săi, independent de responsabilităţile individuale care pot exista (art. 12 din 

Convenţia a III-a de la Geneva şi art. 29 din Convenţia a IV-a). Ansamblul garanţiilor fundamentale 

ale persoanelor şi bunurilor impuse de art. 75 al Protocolului din 1977 se referă la următoarele:  

a) orice persoană va fi tratată cu omenie în orice împrejurare;  

b) persoanele, onoarea lor, convingerile şi practicile lor religioase vor fi respectate;  

c) femeile şi copiii vor fi trataţi cu tot respectul datorat sexului şi, respectiv, vârstei lor:  

d) atingerile aduse vieţii, sănătăţii, integrităţii fizice sau mentale ale persoanelor sunt 

interzise; 

e) omorul este interzis; 

f) tortura, sub toate formele sale, este interzisă; 

g) pedepsele corporale sunt interzise; 

h) mutilările sunt interzise ca şi supunerea la experienţe medicale sau ştiinţifice, de orice 

natură ar fi, în afara celor justificate de starea de sănătate a individului sau de etica medicală (de 

exemplu, prelevarea de ţesut, organe, transplantul, donarea de sânge); 

i) atingerile îndreptate împotriva persoanei, mai ales tratamentele umilitoare şi degradante, 

prostituţia forţată şi orice formă de atentat la pudoare sunt interzise; 

j) luarea de ostatici este interzisă; 

k) pedepsele colective sunt interzise; 

l) ameninţarea cu comiterea vreunuia din actele de mai sus este interzisă; 

m) orice diferenţiere de tratament este interzisă dacă este fondată pe rasă, culoare, sex, 

limbă, religie sau credinţă, opinii politice sau altele, origine naţională sau socială, avere, naştere ori 

altă situaţie sau orice alte criterii analoage; 

n) nicio diferenţiere fondată pe alte criterii decât cele medicale nu trebuie să fie făcută între 

răniţi, bolnavi şi naufragiaţi; 

o) orice persoană arestată, deţinută sau internată pentru acţiunile în legătură cu conflictul 

armat va fi informată rapid, într-o limbă pe care o înţelege, de raţiunile pentru care aceste măsuri au 

                                                 
8 Convenţia I de la Geneva din 1949, art. 3, 12, 24, 25; Convenţia a II-a, art. 3, 12, 36, 37; Convenţia a III-a, art. 3, 13; 

Convenţia a IV-a, art.3, 27; Protocolul adiţional I din 1977, art. 75. Pentru legislaţia internă sunt valabile Constituţia 

(drepturile şi libertăţile fundamentale) şi Codul penal. 
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fost luate; ea va fi eliberată în cel mai scurt timp posibil dacă împrejurările care justifică arestarea, 

detenţia sau internarea vor fi încetat să existe cu excepţia cazului de arestare sau detenţie pentru 

infracţiuni penale; 

p) nicio condamnare nu va fi pronunţată şi nicio pedeapsă nu va fi executată împotriva unei 

persoane recunoscute ca vinovată de o infracţiune penală comisă în legătură cu conflictul armat 

dacă aceasta nu are loc în baza unei sentinţe prealabile pronunţată de un tribunal imparţial şi 

constituit legal, care să se conformeze principiilor general recunoscute ale unei proceduri judiciare 

normale, cuprinzând următoarele garanţii: dreptul la judecată echitabilă în sensul posibilităţii 

utilizării mijloacelor de apărare ale învinuitului; responsabilitatea penală individuală şi nu colectivă; 

aplicarea legii în vigoare în momentul comiterii infracţiunii (neretroactivitatea legii penale);  

aplicarea prezumţiei de nevinovăţie; judecarea în prezenţa acuzatului; acuzatul nu poate fi forţat să 

depună mărturie împotriva sa sau să-şi recunoască vinovăţia; dreptul acuzatului de a utiliza martori 

ai apărării şi de a pune întrebări martorilor acuzării; neurmărirea sau nepedepsirea persoanei de 

către aceeaşi parte pentru o infracţiune care a făcut deja obiectul unei sentinţe definitive de achitare 

sau condamnare dată în conformitate cu acelaşi drept şi aceeaşi procedură judiciară (non bis in 

idem); dreptul acuzatului ca sentinţa să fie pronunţată în şedinţă publică; informarea condamnatului 

asupra drepturilor sale judiciare de recurs; 

q) în măsura posibilităţilor va fi evitată pronunţarea pedepsei cu moartea împotriva femeilor 

însărcinate sau mamelor cu copii mici care depind de ele pentru o infracţiune comisă în legătură cu 

conflictul armat; condamnarea la moarte pentru o astfel de infracţiune, împotriva acestor femei, nu 

va fi executată; 

r) condamnarea la moarte pentru o infracţiune în legătură cu conflictul armat nu va fi 

executată împotriva persoanelor care nu aveau 18 ani în momentul săvârşirii infracţiunii; 

s) jaful este interzis; 

t) distrugerile de bunuri, nemotivate de necesitatea militară, sunt interzise; 

u) sechestrarea de bunuri, nemotivată de necesitatea militară este interzisă. 

Se poate observa cu uşurinţă că, de fapt, prin instituţia garanţiilor fundamentale nu se face 

decât să se accentueze, să se generalizeze şi să se precizeze drepturi care erau deja conferite 

persoanelor şi bunurilor aflate sub protecţia dreptului internaţional umanitar; astfel, se creează o 

legătură foarte strânsă între „nucleul dur” al drepturilor omului şi garanţiile fundamentale în timp de 

conflict armat. De menţionat şi faptul că persoanele protejate nu pot renunţa în niciun caz, nici 

parţial, nici total la drepturile care le sunt asigurate, fie de convenţiile de la Geneva, fie prin 

acorduri speciale care ar fi semnate de beligeranţi. De asemenea, nicio dispoziţie a art. 75 al 

Protocolului adiţional din 1977, prin care se acordă garanţiile fundamentale, nu poate fi interpretată 

ca limitând sau aducând vreo atingere oricărei alte dispoziţii mai favorabile care acordă, în baza 

regulilor de drept internaţional aplicabil, o mai mare protecţie persoanelor aflate în mâinile unei 

părţi la conflict. Garanţiile fundamentale sunt valabile chiar şi pentru persoanele acuzate de crime 

de război sau crime contra umanităţii. 
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Abstract: 

In the current context of the development of modern civilization, the way of organizing and 

structuring the new world, another world is increasingly present in the gray or even black area of 

the society, a world that often has no name, face, or elements that could characterize it as 

identifiable, a world of petty interests, an avid power and influence, the obvious and sometimes 

even declared goal, being the rush of enrichment at all costs. This world knows no territorial 

boundaries, does not stop to act only in certain areas or to limit itself only to a certain period of 

time. It does not adopt standard mechanisms and means of action or at least repetitive. It is a world 

of white-collar individuals who, however, act by methods that do not take into account rules that 

refer to morality, faith or respect for human values. And to fight against such a fierce and 

unscrupulous organization, it is necessary for society as a whole to create effective and modern 

mechanisms to combat the machinations invented or adapted by individuals as well. Under these 

circumstances, it is imperative that the levers created and used by states, including the judicial 

mechanisms, be adapted to the evolution of so disturbing times, sometimes even at the cost of 

restraining human rights and fundamental freedoms. 

 

Keywords: criminal organizations; special methods of surveillance; freedom of the person, 

interception of communications; access to information systems. 

 

 

1. Introducere 

Pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea faptelor de natură penală, ce prezintă un grad 

sporit de risc pentru buna funcţionare a societăţii, dar şi pentru asigurarea unui climat de ordine şi 

respectare a sistemului de norme specific unei comunităţi aşezate, autorităţile statale şi cele 

internaţionale sunt chemate să vegheze la protejarea acestor valori, fiind necesar să ţină pasul cu 

adaptarea la modul de organizare şi acţiune al grupărilor de criminalitate organizată, care sunt tot 

mai mobile, tot mai inventive iar mecanismele infracţionale de acţiune sunt tot mai variate. 

În acest sens, pe lângă metodele şi tehnicile de investigare clasică, care de multe ori se 

dovedesc în continuare a fi eficiente, este neapărat necesară adoptarea unui mod de lucru bazat pe 

noi tehnici şi metode ce fac trimitere la cuceririle tehnologice actuale, metode investigative ce se 

bazează pe modificările şi adaptările legislative şi de procedură în materie penală. 

Sunt binecunoscute modurile de corelare a acţiunilor marilor grupări infracţionale în cazul 

unor atentate teroriste, coordonarea şi comunicarea între membrii grupărilor fiind realizată prin 

intermediul unor dispozitive electronice conectate la reţeaua Internet (de exemplu, la pregătirea 

atentatelor de la 11 septembrie în S.U.A. teroriştii au comunicat folosind dispozitive electronice tip 

consolă destinate jocurilor în reţeaua Internet), utilizează telefoane mobile clonate ce nu pot fi 

interceptate sau identificate după caracteristicile individuale de identificare (seria individuală a unui 

telefon mobil, acel EMAI, în ipoteza interceptării apare ca fiind folosit în acelaşi timp în sute de 

locuri, fără să poată fi localizat sau identificată persoana care îl utilizează), folosirea reţelelor de 

telefonie cu conexiune prin wireless sau transfer de date, aparate portabile de emisie recepţie de 

mare putere, tablete electronice, folosirea metodelor de supraveghere a mijlocului de transport ce 

prezintă interes prin utilizarea emiţătoarelor tip baliză GPS ş.a. 

Pentru contracararea unor asemenea moduri de acţiune, s-a impus luarea unor măsuri 

legislative interne şi de cooperare internaţională în materie de drept penal şi de procedură penală, 

fapt ce a determinat introducerea în legislaţia judiciară a metodelor speciale de supraveghere. 
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2. Metodele speciale de supraveghere sau cercetare – de la necesitate la neajunsuri 

Necesitatea adoptării unor asemenea tehnici şi modalităţi de investigare în cadrul procesului 

judiciar în materie penală nu mai este pusă la îndoială de nimeni, în condiţiile escaladării 

infracţionalităţii la nivel mondial, uneori cu consecinţe dramatice. Neajunsurile şi disputele juridice 

ce apar în cazul punerii în aplicare a unor asemenea tehnici investigative rezultă din faptul că aceste 

metode aduc atingere, în mod colateral, altor persoane care nu reprezintă subiecţi ai investigaţiilor 

efectuate. De ce? Pentru că de fapt legea supremă într-un stat de drept o reprezintă Constituţia, în 

cazul nostru Constituţia României, care garantează drepturile şi libertăţile fundamentate ale 

cetăţenilor. 

Astfel, art. 26 din Constituţie, intitulat ,,Dreptul la viaţă intimă, familială şi privată”, 

stipulează următoarele: ,,(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi 

privată. (2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi 

libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri”1. De asemenea, art. 28 din Constituţie 

prevede că ,,secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice 

şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil”2. 

Pentru a înţelege mai bine unde este limita sau chiar întrepătrunderea de drepturi nelezate cu 

cele asupra cărora este adusă atingere, se impune să facem în continuare o prezentare a metodelor 

speciale de supraveghere, aşa cum sunt puse în lumina art. 138-153 din actualul Cod de procedură 

penală al României, cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/20163. 

Potrivit art. 138 din Codul de procedură penală, sunt considerate metode speciale de 

supraveghere sau cercetare următoarele: 

- interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă; 

- accesul la un sistem informatic; 

- supravegherea video, audio sau prin fotografiere; 

- localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice; 

- obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane; 

- reţinerea, predarea sau percheziţionarea trimiterilor poştale; 

- utilizarea investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorilor; 

- participarea autorizată la anumite activităţi; 

- livrarea supravegheată; 

- obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de 

comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. 

Demn de remarcat este faptul că, în cazul metodelor speciale de supraveghere sau de 

cercetare, există două mari categorii de procedee probatorii – metode de supraveghere tehnică şi 

metode de cercetare – ambele fiind susceptibile de a aduce limitări vieţii private sau intime a 

persoanelor pentru care au fost dispuse asemenea măsuri, iar uneori chiar şi a persoanelor care, în 

mod întâmplător sau fără nici o legătură cu rezoluţia infracţională, intră în contact cu subiectul 

cercetat. 

 

2.1. Supravegherea tehnică 

Supravegherea tehnică este reglementată prin dispoziţiile art. 139 alin. (2) din noul Cod de 

procedură penală, cu modificările aduse de O.U.G nr. 18/2016, şi ,,se poate dispune în cazul 

infracţiunilor contra securităţii naţionale prevăzute de Codul penal şi de legi speciale, precum şi în 

cazul infracţiunilor de trafic de droguri, de efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte 

produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracţiunilor privind nerespectarea regimului 

armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive, de trafic şi exploatarea 

                                                 
1 Art. 26 din Constituţia României.  
2 Art. 28 din Constituţia României.  
3 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18 din 18 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 

privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. 

(1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial nr. 389 din 23 mai 2016.  
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persoanelor vulnerabile, acte de terorism, de spălare a banilor, de falsificare de monede, timbre sau 

de alte valori, de falsificare de instrumente de plată electronică, în cazul infracţiunilor care se 

săvârşesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, contra patrimoniului, de 

şantaj, de viol, de lipsire de libertate în mod ilegal, de evaziune fiscală, în cazul infracţiunilor de 

corupţie şi al infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiunilor împotriva intereselor 

financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa 

închisorii de 5 ani sau mai mare”4. 

În cadrul supravegherii tehnice există cinci categorii de procedee probatorii. 

a) Interceptarea comunicaţiilor ori a comunicării la distanţă constă în faptul că orice 

comunicare purtată de subiectul cercetării cu o altă persoană (existând totuşi restricţii privind 

raportul comunicaţiilor dintre subiect şi avocatul acestuia) va fi interceptată, interpretată şi folosită 

sau nu în cadrul probării activităţii infracţionale. Vor fi deci interceptate convorbirile telefonice 

purtate prin intermediul reţelelor fixe sau mobile (abonament sau cartelă pre-pay, inclusiv în 

roaming), vor fi identificate numerele de telefon cu care se poartă discuţii şi deci persoanele care 

utilizează aceste telefoane în mod curent sau ocazional, comunicaţiile de tip radio sau cele efectuate 

printr-un alt mijloc electronic de comunicare. În situaţia în care comunicarea se realizează în mod 

direct prin viu grai, nu poate fi vorba de interceptare ci de folosirea unei alte modalităţi de 

supraveghere tehnică, respectiv supravegherea tehnică audio sau video. Iar toate acestea pot fi 

folosite pe o durată de maxim 6 luni, cu excepţia supravegherii video sau audio în spaţiile private, 

care nu poate depăşi 120 de zile. 

În ceea ce priveşte supravegherea tehnică audio sau video în spaţiile publice, termenul 

maxim este tot de 6 luni. O analiză aprofundată a acestor situaţii va reliefa faptul că este foarte 

posibil ca viaţa intimă şi privată a persoanelor care vor intra în legătură cu subiectul infracţional 

cercetat şi care nu au legătură cu cauza, poate chiar nici cu persoana respectivă, să fie afectată. 

Ce se întâmplă dacă subiectul cercetat, şi deci supravegheat video sau audio, participă la o 

activitate artistică ori recreativă, alături de mai multe persoane, iar pe unele dintre acestea nici nu le 

cunoaşte? Toate persoanele vor fi supravegheate pe timpul desfăşurării acelei activităţi, 

comportamentul şi conversaţiile dintre ele vor fi analizate de organele care au solicitat 

supravegherea şi se va concluziona dacă prezintă sau nu importanţă pentru documentarea cauzei. 

Sigur, răspunsul poate consta în distrugerea materialelor care nu sunt utile cercetării. Însă acesta nu 

poate fi sub nici o formă un răspuns negativ dacă a fost sau nu respectat dreptul la viaţă privată al 

participanţilor la activitate. Cu atât mai relevantă este situaţia supravegherii într-un spaţiu privat, 

cum poate fi, spre exemplu, o cameră folosită în comun de mai multe persoane (camera de cămin 

studenţesc), printre care şi subiectul de cercetat. Iar aici putem vorbi de o atingere evidentă a 

dreptului la intimitate faţă de colegii de cameră. Desigur, exemplele pot continua şi în aria 

convorbirilor prin mijloacele de comunicare la distanţă. 

O altă controversă este legată de dreptul fiecărei persoane de a fi informată cu privire 

interceptarea comunicaţiilor sale. Noul Cod de procedură penală prevede la art. 145 alin. (1) 

următorele : ,,După încetarea măsurii de supraveghere tehnică, procurorul informează, în cel mult 

10 zile, pe fiecare subiect al unui mandat despre măsura de supraveghere tehnică ce a fost luată în 

privinţa sa”5. Alin. (2) al aceluiaşi articol stipulează că ,,după momentul informării, persoana 

supravegheată are dreptul de a lua cunoştinţă, la cerere, de conţinutul proceselor-verbale în care 

sunt consemnate activităţile de supraveghere tehnică efectuate. De asemenea, procurorul trebuie să 

asigure, la cerere, ascultarea convorbirilor, comunicărilor sau conversaţiilor ori vizionarea 

imaginilor rezultate din activitatea de supraveghere tehnică”6. 

Să presupunem că suspectul investigat comunică cu N persoane care nu au legătură cu cauza 

investigată. În conformitate cu prevederile art. 145 din Codul de procedură penală, după încetarea 

măsurii de supraveghere tehnică ori, conform art. 145 alin. (4) şi (5) la terminarea urmăririi penale 

sau clasarea cauzei, legiuitorul prevede în mod imperativ că procurorul va trebui să informeze 

                                                 
4 Art. 139 alin. (2) din Codul de procedură penală.  
5 Art. 145 alin. (1) din Codul de procedură penală.  
6 Art. 145 alin. (2) din Codul de procedură penală. 
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fiecare subiect al unui mandat de supraveghere tehnică despre faptul că a fost supravegheat. De ce 

numai subiecţii supravegherii şi nu toate persoanele care au comunicat cu aceştia sau cu acesta? De 

ce subiectul investigat are mai multe drepturi decât o altă persoană, respectiv dreptul de a fi 

informat de o autoritate publică despre faptul că i-a fost supravegheată viaţa privată pentru o 

perioadă mai mare sau mai mică de timp? Toate persoanele sunt egale în faţa legii şi deci se bucură 

de aceleaşi drepturi şi libertăţi. Aceasta presupune că persoana X, care a comunicat cu suspectul la 

un moment dat, trebuie să fie informată despre supravegherea comunicării sale. Sigur, se poate pune 

întrebarea despre inexistenţa consecinţelor juridice ale acestei neinformări. De altfel, această lacună 

procedurală poate avea şi consecinţe care nu sunt de natură juridică. O astfel de consecinţă o 

reprezintă faptul că persoana X, în ipoteza că ar fi informată despre supraveghere, pe viitor ar putea 

să-şi limiteze ori să renunţe la a mai socializa cu subiectul cercetărilor, în ipoteza că suspectul 

urmează a fi trimis în judecată pentru comiterea unei infracţiuni grave. Aceasta ar reprezenta o 

acţiune cu caracter prudent dar şi preventiv, venită din partea persoanei care anterior nu avea 

cunoştinţă de preocupările infracţionale ale suspectului. 

b) Accesul la un sistem informatic este instituţia reglementată anterior prin Legea nr. 

161/20037, iar în prezent prin Codul de procedură penală. Odată cu introducerea acestei modalităţi 

de supraveghere în capitolul intitulat ,,Metodele speciale de supraveghere sau cercetare”, domeniul 

de acţiune este extins, astfel încât orice infracţiune pentru care se poate dispune supravegherea 

tehnică se poate extinde şi pentru dispunerea accesului la un sistem informatic sau de stocare a 

informaţiei. Astfel, art. 138 alin. (3) din Codul de procedură penală prevede că ,,accesul la un sistem 

informatic constă în pătrunderea într-un sistem informatic sau mijloc de stocare a datelor 

informatice fie direct, fie de la distanţă, prin intermediul unor programe specializate ori prin 

intermediul unei reţele, în scopul de a identifica probe”8. Spre deosebire de aceasta, art. 168 alin. (1) 

din Codul de procedură penală prevede că ,,percheziţia informatică este un procedeu probatoriu, 

care, constă în activităţile de cercetare, descoperire, identificare şi strângere a probelor stocate într-

un sistem informatic sau suport de stocare a datelor informatice, realizate prin intermediul unor 

mijloace tehnice şi proceduri adecvate, de natură să asigure integritatea informaţiilor conţinute de 

acestea”9. 

Efectuând o analiză aprofundată, vom constata că în primul caz, respectiv accesul la un 

sistem informatic, acesta constituie o metodă specială de supraveghere, în timp ce percheziţia 

informatică este o metodă specială de cercetare. Pe de altă parte, atingerea dreptului la viaţa intimă 

şi privată poate exista în ambele situaţii. 

Astfel, accesul la un sistem informatic se va efectua din momentul punerii în aplicare a 

mandatului dispus de către judecătorul de drepturi şi libertăţi ori procuror (în cazul situaţiilor ce 

reclamă caracterul de urgenţă), pentru prezent dar şi pentru viitor,  ceea ce presupune că, din acel 

moment, se va proceda la o monitorizare a tuturor datelor şi informaţiilor transmise sau primite de 

toate persoanele care utilizează sau au acces legal la acel sistem informatic, indiferent dacă au sau 

nu legătură cu cauza investigată. Mai mult, scopul urmărit prin acestă metodă specială de 

investigaţie constă nu numai în a descoperi, conserva şi utiliza în cadrul cercetării penale probele 

care vor demonstra comiterea infracţiunii pentru care s-a dispus mandatul şi pentru care la 

momentul începerii urmăririi penale s-a apreciat că sunt suspiciuni rezonabile de comitere a unei 

infracţiuni pentru care se solicită încuviinţarea unei asemenea măsuri. Mai mult, scopul este şi acela 

de a descoperi pe viitor noi elemente de natură infracţională, care pot să existe sau nu la momentul 

emiterii mandatului sau pot să aibă legătură cu cauza investigată sau nu. Apreciem că aceasta 

reprezintă o ingerinţă în viaţa privată a unei persoane, care nu se justifică ori se justifică pentru 

situaţiile absolut deosebite cum sunt infracţiunile îndreptate împotriva siguranţei naţionale, terorism 

                                                 
7 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri în asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 

publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial nr. 279 din 21 aprilie 

2003.  
8 Art. 138 alin. (3) din Codul de procedură penală.  
9 Art. 168 alin. (1) din Codul de procedură penală.  
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ori alte asemenea fapte ce reprezintă un grad foarte ridicat de pericol public. Organele de anchetă au 

menirea de a documenta faptul că nu s-au înşelat atunci când au apreciat că există suspiciuni 

rezonabile de comitere a unei fapte de natură penală, şi nu de a spera că în cursul cercetărilor 

derulate prin folosirea metodelor speciale de supraveghere sau cercetare vor descoperi alte indicii 

care să determine extinderea cauzei, schimbarea încadrării juridice ori începerea unei noi cercetări 

penale care nu are nici o legătură cu cauza iniţială. 

c) Spre deosebire de accesul la un sistem informatic, percheziţia informatică are menirea de 

a descoperi, conserva, interpreta şi folosi în cadrul procesului penal acele probe pentru care s-a emis 

mandatul de percheziţie. Deci, percheziţia informatică vizează acţiuni derulate numai pentru trecut, 

nu şi pentru prezent ori viitor. Şi în această situaţie pot fi aduse atingeri vieţii intime sau private a 

unei persoane ce nu are legătură cu cauza, în condiţiile în care acea persoană avea acces legal la 

sistemul informatic de percheziţionat, cum ar fi, spre exemplu, hardul portabil al unui PC ce a fost 

împrumutat de către persoana lezată altei persoane care, la rândul său, l-a lăsat temporar în custodia 

subiectului anchetei penale, hard ce a fost ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la 

locuinţa suspectului dar în lipsa acestuia. 

d) Supravegherea video, audio sau prin fotografiere reprezintă procedeul prin care se 

realizează observarea, înregistrarea şi stocarea informaţiilor cu privire la acţiunile, mişcările ori 

comunicările prin viu grai efectuate de către subiectul de supravegheat. 

e) Localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice constă în stabilirea poziţiei sau traseului 

urmat de către subiectul investigat, de urmărirea vehiculelor sau bunurilor folosite de acesta. 

Modalitatea constă în ataşarea unui dispozitiv inteligent la bunurile utilizate de către suspect, dar în 

acelaşi timp se poate realiza localizarea sau urmărirea şi prin obţinerea datelor furnizate de către 

operatorii de servicii de comunicaţii, în ceea ce priveşte dispozitivele electronice a căror funcţionare 

depinde de serviciul de comunicaţii. Şi în aceste cazuri pot fi întâlnite situaţii în care persoane care 

nu au nici o legătură cu cauza să devină subiecţi ai supravegherii. Este exemplul folosirii 

autoturismului de serviciu de către suspect dar şi de către colegi ai săi. Iar dacă peste această 

prezumţie de folosire se mai suprapune în mod ipotetic şi unul dintre asociaţii firmei, care are şi el 

un drept de folosinţă asupra autoturismului, există în mod clar o supraveghere a vieţii private a unei 

alte persoane decât cea suspectată de comiterea de infracţiuni. 

f) Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane este o metodă prin 

intermediul căreia se pot obţine următoarele informaţii: datele de identificare a conturilor (natura şi 

tipul conturilor, numerele conturilor); rulajele, persoanele împuternicite, situaţia financiară a 

conturilor; date privind creditele contractate şi situaţia rambursării lor; date privind cardurile de 

debit sau de credit active/inactive; informaţii privind serviciul de internet banking şi modalitatea de 

logare; înscrisuri, cum ar fi contractele de credit şi anexele acestora, documentele în baza cărora s-

au deschis / închis conturile, ordinele de plată; specimenele de semnătură ale titularilor de conturi 

sau ale împuterniciţilor. 

 

2.2. Metodele speciale de cercetare 

Această categorie cuprinde: reţinerea, predarea sau percheziţionarea trimiterilor poştale; 

utilizarea investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorilor; participarea autorizată la anumite 

activităţi; livrarea supravegheată; obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către 

furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii 

electronice destinate publicului. 

Fără a continua prezentarea modului în care metodele speciale de supraveghere sau cercetare 

repercutează asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentatle ale omului10, vom exemplifica succint o 

asemenea situaţie prin amintirea procesului judecat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 

                                                 
10 Pentru o prezentare detaliată a interferenţelor unora dintre aceste tehnici cu dreptul la respectarea vieţii private şi 

familiale, a se vedea Bogdan Ghidirmic, Interceptarea convorbirilor telefonice şi drepturile omului: o analiză critică a 

jurisprudenţei Curţii de la Strasbourg, în volumul „Drept şi administraţie publică în context european”, Ed. Sitech, 

Craiova, 2013, pp. 152-175.  
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respectiv hotărârea din 25 februarie 2014, pronunţată în cauza Văduva împotriva României11, prin 

care instanţa de la Strasbourg a declarat cererea reclamantului admisibilă în ceea ce priveşte capătul 

de cerere întemeiat pe dreptul la un proces echitabil, prevăzut de art. 6 § 1 din Convenţie, care 

garantează dreptul la un proces echitabil. De asemenea, judecătorii europeni au apreciat că aceste 

prevederi au fost încălcate de către autorităţile române prin modul în care au derulat activităţile 

specifice de supraveghere a comunicaţiilor prin intermediul telefonului mobil. 

 

3. Concluzii 

În aceste timpuri marcate de fenomene dintre cele mai variate şi controversate, de la creşteri 

economice spectaculoase la crize economice devastatoare, de la creşterea populaţiei globale la 

depopularea dramatică a unor teritorii, de la tehnologizarea susţinută şi până la criza locurilor de 

muncă, de la o piaţă suprapopulată cu produse până la sărăcia ce stinge vieţi în unele zone ale lumii, 

apar noi şi noi provocări ale omenirii, provocări care trebuie ţinute sub control sau, cel puţin, la care 

toate popoarele trebuie să fie atente. Iar aici pot fi amintite terorismul, exodul popoarelor determinat 

de fanatismul religios sau ideologic, conflictele militare cu urmări devastatoare, grupările criminale 

organizate transfrontaliere şi multe altele. Toate acestea trebuie prevenite şi combătute. Iar acest 

fapt nu se poate realiza decât prin eforturi susţinute din partea fiecărui stat, prin legislaţia şi 

instrumentele proprii, coroborat cu o cooperare asiduă şi eficientă între state. În acest registru pot fi 

înscrise şi modalităţile de contracarare a acestor convulsii sociale prin adoptarea de măsuri şi norme 

de acţiune de actualiate, bazate pe cele mai noi cuceriri tehnologice. 

Omul este nucleul universului nostru, iar protejarea sa trebuie să fie efectivă şi nu doar 

formală. Pentru aceasta au fost create mecanisme juridice naţionale şi internaţionale de protecţie a 

drepturilor omului, curpinse în convenţiile şi tratatele internaţionale. O parte dintre acestea sunt 

prezentate de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia Europeană a Drepturilor 

omului, Convenţia Americană a Drepturilor Omului, Carta Africană a Drepturilor Omului şi 

Popoarelor. 

Din ,,nucleul dur” al drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului face parte dreptul la 

viaţă privată şi familială, drept care este sunt menţionat în mod expres şi în legea de căpătâi a 

poporului român, Constituţia României. Sigur că aceste valori trebuie respectate, iar autorităţile 

statale trebuie să vegheze cu diligenţă la aceasta. În acelaşi timp însă, autorităţile trebuie să vegheze 

şi la buna funcţionare a statului de drept, la ordinea şi siguranţa cetăţeanului, la independenţa şi 

neatârnarea ţării. Toate acestea presupun eforturi şi chiar sacrificii. Referindu-ne la tema abordată în 

acest studiu, dar şi la apărarea sistemului de valori sociale, este evident că metodele de apărare a 

acestui sistem creează uneori şi efecte mai puţin dorite, iar aici sunt vizate drepturile pe care tocmai 

le-am amintit. Poate fi făcută o paralelă între necesitatea adoptării de asemenea tehnici şi metode în 

detrimentul unor drepturi şi libertăţi cu administrarea de antibiotic unui om pentru distrugerea 

viruşilor, antibiotic care va afecta din nefericire şi microflora utilă şi benefică organismului. Ca în 

orice război, există şi pierderi colaterale. Iar lupta cu marea criminalitate poate fi asimilată cu un 

război. 
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Abstract: 

The African system is the youngest of the three judicial or quasi-judicial regional human 

rights systems, and was created under the auspices of the African Union. The regional African 

human rights system is based on the African Charter on Human and Peoples’ Rights (the Banjul 

Charter), which entered into force on October 21, 1986, upon ratification by a simple majority of 

member states of the Organization of African Unity (OAU). In June 1998, the OAU adopted the 

Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Establishment of an African 

Court on Human and Peoples’ Rights. The African Human Rights Court is intended to complement 

the African Commission on Human and Peoples’ Rights, the body that has exercised continental 

oversight over human rights since 1987. The Protocol suggests that the African Human Rights 

Court will make the promotion and the protection of human rights within the regional system more 

effective. But the mere addition of a court, although a significant development, is unlikely by itself 

to address sufficiently the normative and structural weaknesses that have plagued the African 

human rights system since its inception. 

 

Keywords: human rights systems; Organization of African Unity; African Charter on Human 

and Peoples’ Rights; African Commission on Human and Peoples’ Rights; African Court on Human 
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1. Cadrul instituţional african de promovare şi protecţie a drepturilor omului 

Primii paşi către crearea unui sistem de protecţie a drepturilor omului pe ,,continentul 

negru” au fost făcuţi la 25 mai 1963, când reprezentanţii a 30 de state s-au întrunit la Addis Abeba, 

Etiopia, pentru a semna Carta Organizaţiei Unităţii Africane (OUA)1. În preambulul său, acest 

document juridic proclama adeziunea necondiţionată a statelor africane la principiile directoare 

evocate în Carta Naţiunilor Unite şi în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului2. 

Cu toate acestea, Carta din 1963 conţinea doar câteva referiri transversale la drepturile şi 

libertăţile fundamentale ale omului; în schimb, atenţia sa se concentrează asupra unora dintre cele 

mai stringente probleme cu care se confruntau la acea vreme naţiunile africane: eradicarea totală a 

flagelului colonialismului, obţinerea şi păstrarea independenţei teritoriale şi realizarea dezvoltării 

lor economice, sociale şi culturale. Salvgardarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale constituie 

mai degrabă un deziderat secundar, a cărui realizare pare intrinsec legată de valorificarea dreptului 

popoarelor la autodeterminare, de eliminarea colonialismului şi a segregării sociale şi rasiale. 

Această concepţie totemică se datorează în principal faptului că pe continentul african individul se 

confundă cu grupul social, care reprezintă condiţia materială a existenţei sale, cadrul natural al 

evoluţiei sale şi finalitatea împlinirii lui3. 

În eforturile lor pentru unitate, dezvoltare economică şi socială sub stindardul OUA, statele 

africane au avut diverse iniţiative şi au înregistrat un real progres în numeroase domenii, deschizând 

astfel calea către înfiinţarea Uniunii Africane. Printre cele mai importante borne ale activităţii OUA 

                                                 
1 Carta Organizaţiei Unităţii Africane, adoptată la 25 mai 1963, 479 U.N.T.S. 39 (intrată în vigoare la 13 septembrie 

1963; înlocuită în 2001 de Actul Constitutiv al Uniunii Africane). Textul Cartei este disponibil la adresa: 

www.unionafricaine.org. 
2 Idem, Preambul, alin. (8).  
3 Kéba Mbaye, Les droits de l’homme en Afrique, 2ème édition, Éditions A. Pedone, Paris, 2002, p. 15.  

http://www.au.int/en/
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se numără: adoptarea Planului de acţiune şi a Actului final de la Lagos (1980); adoptarea Cartei 

Africane a Drepturilor Omului şi Popoarelor (Nairobi, 1981); adoptarea Planului de acţiune în 

domeniul drepturilor omului şi a Programului prioritar pentru redresare economică în Africa (1985); 

înfiinţarea Comisiei Africane a Drepturilor Omului şi Popoarelor (1987); proclamarea Declaraţiei 

OUA privind situaţia politică şi socio-economică în Africa şi schimbările fundamentale care au loc 

în lume (1990); semnarea Tratatului de constituire a Comunităţii Economice Africane (Abuja, 

1991); crearea Mecanismului de prevenire, gestionare şi soluţionare a conflictelor (1993)4; 

adoptarea Protocolului adiţional la Carta Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor 

(Ouagadougou, 1998); proclamarea Declaraţiei solemne din 2000 privind Conferinţa pentru 

Securitate, Stabilitate, Dezvoltare şi Cooperare, care a stabilit principiile fundamentale pentru 

promovarea democraţiei şi a bunei guvernări pe continent. 

Toate aceste iniţiative ale OUA au pregătit calea către înfiinţarea unei noi organizaţii 

regionale africane, după modelul Uniunii Europene. În iulie 1999, Adunarea şefilor de stat şi de 

guverne a OUA a decis să convoace o sesiune extraordinară pe tema accelerării procesului de 

integrare economică şi politică a ţărilor de pe continent. La numai câteva luni distanţă, pe 9 

septembrie 1999, Adunarea OUA a adoptat Declaraţia de la Sirte, prin care s-a luat decizia 

înfiinţării Uniunii Africane. Actul constitutiv al noii organizaţii a fost adoptat la 1 iulie 2000, în 

cadrul Summit-ului OUA de la Lomé (Togo), şi a intrat în vigoare la 26 mai 2001. Tot în anul 2001, 

cu prilejul Summit-ului de la Lusaka (Zambia), a fost adoptat programul Uniunii Africane, intitulat 

,,Noul parteneriat pentru dezvoltarea Africii”. Înlocuirea Organizaţiei Unităţii Africane cu Uniunea 

Africană a avut loc în mod oficial la 9 iulie 2002, cu ocazia primei Adunări a şefilor de stat şi de 

guverne a Uniunii, desfăşurată în Africa de Sud, la Durban. 

Încercând să răspundă provocărilor de ordin umanitar, nou-înfiinţata organizaţie a adoptat în 

anul 2001 Carta africană a drepturilor şi bunăstării copilului, care interzice, printre altele, folosirea 

copiilor mai mici de 15 ani în războaie, deoarece această practică reprobabilă constituie o încălcare 

gravă a dreptului umanitar. Alte măsuri prevăzute în Cartă vizează dezarmarea şi demobilizarea 

combatanţilor ilegali din diferite teatre de război sau stoparea traficului ilicit de diamante şi buşteni, 

care afectează dezvoltarea unor ţări africane şi antrenează proliferarea criminalităţii organizate 

transnaţional. 

Potrivit Actului său constitutiv, principalele obiective ale Uniunii Africane sunt 

următoarele5: realizarea unei mai mari unităţi şi solidarităţi între ţările şi popoarele africane; 

apărarea suveranităţii, integrităţii teritoriale şi independenţei statelor membre; accelerarea integrării 

politice şi socio-economice a continentului african; promovarea şi apărarea unor strategii comune 

pe probleme de interes pentru continent şi pentru popoarele sale; încurajarea cooperării 

internaţionale, în conformitate cu principiile consacrate de Carta Naţiunilor Unite şi Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului; promovarea păcii, securităţii şi stabilităţii pe continent; 

promovarea principiilor şi instituţiilor democratice, a participării populare şi a bunei guvernări; 

promovarea şi apărarea drepturilor omului, în conformitate cu Carta Africană a Drepturilor Omului 

şi Popoarelor şi cu alte instrumente relevante în materie de protecţie a drepturilor omului; crearea 

condiţiilor necesare pentru a permite continentului să exercite un rol activ în economia globală şi în 

cadrul negocierilor internaţionale; promovarea dezvoltării durabile la nivel economic, social şi 

cultural, precum şi a integrării economiilor africane; promovarea cooperării în toate domeniile de 

activitate ale fiinţei umane, în vederea ridicării standardelor de viaţă ale popoarelor africane; 

coordonarea şi armonizarea politicilor derulate între comunităţile economice regionale existente şi 

cele viitoare, în vederea atingerii treptate a obiectivelor Uniunii; avansarea dezvoltării continentului 

prin promovarea cercetării în toate domeniile, şi în mod special în domeniul ştiinţei şi tehnologiei; 

                                                 
4 Ca orice altă organizaţie regională de securitate (aşa cum sunt şi OSA sau Liga Arabă), începând cu anul 1993, 

Uniunea Africană s-a angajat mai activ în lupta contra catastrofelor umanitare provocate de recursul la arme, prin 

crearea unui Mecanism de gestionare a crizelor şi reglementare a conflictelor, care are ca o componentă de bază un 

Consiliu de Pace şi Securitate African, ceea ce-i permite să se implice în operaţiunile de menţinere a păcii, cu sprijinul 

Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al Uniunii Europene. 
5 Actul Constitutiv al Unităţii Africane, art. 3 lit. a) – n). Textul integral al acestui document este disponibil la adresa: 

www.unionafricaine.org. 
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conlucrarea cu partenerii internaţionali relevanţi în vederea eradicării bolilor care pot fi prevenite şi 

promovarea sănătăţii pe continent. 

Printre principiile care stau la baza funcţionării organizaţiei se numără6: promovarea 

egalităţii suverane şi a interdependenţei între statele membre; respectarea frontierelor stabilite în 

baza obţinerii independenţei; participarea popoarelor africane la activităţile Uniunii; stabilirea unei 

politici de apărare comune pentru continentul african; soluţionarea paşnică a conflictelor între 

statele membre, prin mijloacele adecvate stabilite de către Adunarea UA; interzicerea utilizării 

forţei sau a ameninţării cu folosirea forţei între statele membre ale Uniunii; neamestecul oricăruia 

dintre statele membre în treburile interne ale altui stat membru; dreptul Uniunii de a interveni într-

un stat membru, în baza unei decizii a Adunării, în situaţii extrem de grave precum crimele de 

război, genocidul sau crimele împotriva umanităţii; coexistenţa paşnică a statelor membre şi dreptul 

lor de a trăi în pace şi securitate; dreptul statelor membre de a solicita intervenţia Uniunii, în scopul 

de a restabili pacea şi securitatea; promovarea încrederii de sine a statelor membre; promovarea 

egalităţii între bărbaţi şi femei; respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului, statului de 

drept şi a bunei guvernări; promovarea justiţiei sociale în vederea asigurării dezvoltării economice 

echilibrate a statelor membre; respectarea caracterului sacrosanct al vieţii umane, condamnarea şi 

respingerea impunităţii şi a asasinatelor politice, a actelor teroriste şi a activităţilor subversive; 

condamnarea şi respingerea schimbărilor neconstituţionale de guverne. 

Inspirată în mare măsură de modelul instituţional al Uniunii Europene, structura Uniunii 

Africane include următoarele organe: 

- Adunarea Uniunii Africane7, organul suprem de conducere al UA, compus din şefii de 

state şi de guverne din statele membre, şi însărcinat cu stabilirea politicilor comune ale organizaţiei, 

a priorităţilor sale, precum şi cu monitorizarea procesului de implementare a politicilor şi deciziilor 

adoptate de către aceasta. Adunarea UA se reuneşte o dată pe an şi adoptă decizii prin consens sau 

cu o majoritate de două treimi din voturile membrilor săi; 

- Comisia Uniunii Africane8, care îndeplineşte funcţia de secretariat general al organizaţiei, 

fiind responsabilă cu administrarea şi coordonarea activităţilor şi a reuniunilor UA. Cu sediul la 

Addis Abeba (Etiopia), ea este compusă din 10 comisari şi personalul auxiliar; 

- Curtea de Justiţie a Uniunii Africane, înfiinţată în baza art. 18 din Actul constitutiv al UA 

şi abilitată să se pronunţe asupra litigiilor decurgând din interpretarea tratatelor adoptate sub egida 

Organizaţiei. Un protocol pentru instituirea acestei jurisdicţii a fost adoptat în anul 2003 şi a intrat 

în vigoare în 2009. Cu toate acestea, protocolul respectiv a fost înlocuit printr-un protocol privind 

crearea unei Curţi Africane de Justiţie şi Drepturile Omului, care va încorpora actuala Curte 

Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor şi va avea două camere: una destinată soluţionării 

problemelor juridice cu caracter general, cealaltă menită să adopte hotărâri privind aplicarea 

normelor prevăzute în tratatele regionale de protecţie a drepturilor omului; 

- Consiliul Executiv9, compus din miniştrii afacerilor externe sau alţi reprezentanţi 

desemnaţi de guvernele statelor membre. Consiliul are sarcina de a coordona politicile şi activităţile 

UA în ceea ce priveşte comerţul exterior, securitatea socială, alimentaţia populaţiei, agricultura şi 

comunicaţiile; 

- Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi, format din reprezentanţi permanenţi desemnaţi de 

către statele membre, având ca sarcină pregătirea lucrărilor Consiliului Executiv; 

- Consiliul pentru Pace şi Securitate10, creat după modelul Consiliului de Securitate al 

ONU, în scopul de a soluţiona pe cale amiabilă eventualele situaţii de conflict şi de criză de pe 

                                                 
6 Idem, art. 4 lit. a) – p).  
7 Idem, art. 6 – 9. 
8 Idem, art. 20. 
9 Idem, art. 10 – 13.  
10 Ideea înfiinţării sale a fost promovată în mod oficial în cadrul Summit-ului de la Lusaka, din anul 2001, şi a fost 

transpusă în practică în iulie 2002 prin adoptarea unui protocol adiţional la Actul Constitutiv al Uniunii Africane. 

Consiliul a fost instituit însă abia în anul 2004, odată cu intrarea în vigoare a protocolului respectiv. 
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continentul african. Consiliul este format din 15 membri, aleşi de către Adunarea UA, pe criterii 

regionale; 

- Parlamentul Pan-African11, cu sediul la Midrand (Africa de Sud), este compus din 265 de 

reprezentanţi ai tuturor celor 54 de state ale UA, şi are menirea de a asigura participarea populară şi 

a societăţii civile la procesul de guvernare democratică; 

- Consiliul Economic, Social şi Cultural, organ consultativ format din reprezentanţi ai 

diferitelor societăţi civice şi profesionale din statele membre, după modelul Comitetului Economic 

şi Social European; 

- Comitetele tehnice specializate. Atât Tratatul de la Abuja cât şi Actul Constitutiv al 

Uniunii Africane prevăd înfiinţarea unor comitete tehnice specializate în scopul de a oferi 

consultanţă Adunării în diverse domenii. În practică, aceste comitete nu au fost niciodată înfiinţate; 

- instituţii financiare: Banca Centrală Africană (cu sediul la Abuja, Nigeria), Fondul 

Monetar African (cu sediul la Yaoundé, Camerun), Banca Africană de Investiţii (cu sediul la 

Tripoli, Libia). Nici aceste instituţii nu au devenit încă operaţionale, dar comitetele directoare care 

lucrează la înfiinţarea lor au fost deja constituite. 

În prezent, Uniunea Africană înglobează nu mai puţin de 54 de state membre, iar în 

componenţa sa extinsă intră şi o serie de ţări cu statut de membru observator, precum Turcia, 

Serbia, Letonia, Lituania, Kazakhstan, Palestina şi Haiti. Singurul stat african care nu a aderat la 

principiile organizaţiei este Maroc. În 1984, acesta a părăsit structurile predecesoarei Uniunii 

Africane – Organizaţia Unităţii Africane (OUA) –, în semn de protest faţă de primirea Republicii 

Arabe Democrate Sahrawi în sânul organizaţiei. Preşedinţia Uniunii Africane este deţinută prin 

rotaţie de ţările membre, pentru o perioadă de un an. 

 

2. Carta Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor 

Primul pas semnificativ în direcţia instituirii unui veritabil sistem regional de protecţie a 

drepturilor omului pe ,,continentul negru” avea să fie făcut la 27 iunie 1981, când Adunarea şefilor 

de stat şi de guverne a OUA s-a întrunit la Nairobi (Kenya), pentru a adopta Carta Africană a 

Drepturilor Omului şi Popoarelor12. Numită adesea şi ,,Carta de la Banjul”, după localitatea unde a 

fost definitivat proiectul său, ea a intrat în vigoare la 21 octombrie 1986, în prezent fiind ratificată 

de către toate statele membre ale Uniunii Africane, cu excepţia Sudanului de Sud. Acest document 

constituie principalul izvor de drept al sistemului african de protecţie a drepturilor omului13. 

În preambulul său, Carta de la Banjul proclamă angajamentul solemn al statelor contractante 

de a contribui la eliminarea colonialismului, a neocolonialismului, a apartheidului şi a sionismului, 

a bazelor militare străine instituite în scopuri de agresiune, precum şi a tuturor formelor de 

discriminare bazată pe limbă, religie sau opinii politice. De asemenea, Preambulul Cartei pune 

semnul egalităţii între cele două generaţii de drepturi ale omului, precizând că ,,drepturile civile şi 

politice nu pot fi disociate de drepturile economice, sociale şi culturale, nici din punct de vedere 

conceptual şi nici ca universalitate”, iar ,,înfăptuirea drepturilor economice, sociale şi culturale 

constituie o garanţie pentru exerciţiul drepturilor civile şi politice”14. 

Art. 1 din Cartă evocă principiul de sorginte europeană potrivit căruia statele contractante se 

angajează să recunoască drepturile, îndatoririle şi libertăţile pe care ea le prevede şi să adopte 

măsuri legislative sau de altă natură care să conducă la aplicarea lor. După modelul Convenţiei 

Europene a Drepturilor Omului, art. 2 conţine o clauză generală anti-discriminare, dispunând că 

,,orice persoană va fi îndrituită să se bucure de exerciţiul drepturilor şi libertăţilor recunoscute şi 

garantate de Cartă, fără niciun fel de distincţie bazată pe rasă, etnie, culoare, sex, limbă, religie, 

opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau orice alt statut”. 

                                                 
11 Actul Constitutiv al Uniunii Africane, art. 17.   
12 Carta Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor, adoptată la 27 iunie 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 

I.L.M. 58, 1982 (intrată în vigoare la 21 octombrie 1986).  
13 Pentru o prezentare detaliată a Cartei Africane a Drepturilor Omului şi Popoarelor, a se vedea Fatsah Ouguergouz, La 

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples: une approche juridique des droits de l’homme entre tradition et 

modernité, Ed. Presses Universitaires de France, Paris, 1993, 482 p. 
14 Carta Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor, supra [12], Preambul, alin. (8).  
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2.1. Drepturile individuale 

În Partea I, Carta de la Banjul proclamă o serie impresionantă de drepturi şi libertăţi 

individuale, inspirate, în bună măsură, din tradiţia democratică a Europei Occidentale15: dreptul la 

egalitate în faţa legii şi la protecţie egală din partea legii; dreptul la respectarea vieţii şi a integrităţii 

persoanei; dreptul la respectarea demnităţii persoanei umane16 şi la recunoaşterea personalităţii sale 

juridice; dreptul la libertate şi la securitate personală; dreptul la un proces echitabil17; dreptul la 

neretroactivitatea legii penale şi dreptul de a beneficia de aplicarea principiului răspunderii penale 

individuale; libertatea de conştiinţă şi de religie; libertatea de informare şi de exprimare; libertatea 

de asociere; libertatea de întrunire; dreptul la liberă circulaţie şi dreptul de a alege în mod liber 

reşedinţa pe teritoriul oricărui stat; dreptul de a părăsi teritoriul oricărui stat, inclusiv pe cel al ţării 

sale, şi dreptul de a reveni în propria ţară; dreptul de a solicita şi primi azil pe teritoriul unui stat 

străin, în conformitate cu legislaţia ţării respective şi cu normele prevăzute în convenţiile 

internaţionale; dreptul de a nu fi expulzat decât în baza unei decizii luate în conformitate cu legea18; 

interdicţia expulzărilor colective de străini; dreptul de a participa la conducerea treburilor publice în 

propria ţară, fie direct, fie prin intermediul reprezentanţilor liber aleşi, în conformitate cu 

dispoziţiile legale; dreptul de acces în condiţii de egalitate la serviciile publice oferite de propria 

ţară; dreptul de acces la proprietatea publică în condiţii de egalitate strictă a tuturor persoanelor în 

faţa legii; dreptul la proprietate; dreptul la muncă în condiţii echitabile şi satisfăcătoare şi dreptul la 

o retribuţie corespunzătoare muncii prestate; dreptul la sănătate fizică şi mintală; dreptul la educaţie 

şi dreptul de a participa la viaţa culturală a comunităţii; dreptul familiei la protecţie şi asistenţă din 

partea statului19. De asemenea, Carta de la Banjul conferă copiilor, persoanelor vârstnice precum şi 

celor cu dizabilităţi dreptul de a beneficia de măsuri speciale de protecţie, în raport cu nevoile lor 

fizice şi psihice20. 

Spre deosebire de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului21 sau de ,,Pactul de la San 

José” (Convenţia Americană a Drepturilor Omului n.n.)22, Carta africană nu cuprinde o clauză 

generală de derogare pentru situaţii de urgenţă, lăsând o linie de demarcaţie foarte vagă între aşa-

numitele drepturi intangibile şi drepturile condiţionale. În schimb, nu de puţine ori, prevederile 

Cartei fac trimitere la declaraţiile şi convenţiile internaţionale, la regulile stabilite de legile naţionale 

şi chiar la cutumele popoarelor africane. Alteori, exerciţiul drepturilor şi libertăţilor proclamate în 

Cartă este subordonat unor limite impuse de respectarea interesului general al colectivităţii, aşa cum 

se întâmplă, exempli gratia, în cazul libertăţii de conştiinţă şi de religie sau în cazul libertăţii de 

asociere sau de exprimare. Rezerva ordinii publice, a legilor naţionale, a moralei şi a valorilor 

                                                 
15 Idem, art. 3-18.  
16 Sub acest aspect, Carta interzice în termeni categorici orice formă de exploatare şi de degradare a individului, şi în 

mod special sclavia, traficul de persoane, tortura fizică sau morală, tratamentele sau pedepsele crude, inumane sau 

degradante.  
17 În varianta sa ,,africană”, acesta include dreptul de a sesiza jurisdicţiile naţionale competente cu privire la acte de 

violare a drepturilor fundamentale recunoscute şi garantate de convenţii, legi, regulamente şi cutume în vigoare, precum 

şi dreptul la prezumţia de nevinovăţie, dreptul la apărare sau dreptul de a fi judecat într-un termen rezonabil, de către o 

curte sau un tribunal imparţial.  
18 Carta Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor, supra [12], art. 12 alin. (4). 
19 În acest sens, statelor contractante le revine obligaţia pozitivă de a elimina orice formă de discriminare a femeii şi de 

a asigura protecţia drepturilor sale şi ale copilului, în conformitate cu normele stipulate în declaraţiile şi convenţiile 

internaţionale.  
20 Carta Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor, supra [12], art. 18 alin. (4). 
21 Art. 15(1) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului dispune: ,,În caz de război sau de alt pericol public ce 

ameninţă viaţa naţiunii, orice Înaltă Parte Contractantă poate lua măsuri care derogă de la obligaţiile prevăzute de 

prezenta Convenţie, în măsura strictă în care situaţia o impune şi cu condiţia ca aceste măsuri să nu fie în contradicţie cu 

alte obligaţii care decurg din dreptul internaţional”. 
22 Art. 27(1) din Convenţia Americană a Drepturilor Omului stipulează: ,,În timp de război, pericol public, sau altă 

situaţie de urgenţă ce ameninţă independenţa sau securitatea unui stat parte, acesta poate lua măsuri care derogă de la 

obligaţiile prevăzute de prezenta Convenţie, în măsura şi pentru perioada de timp strict impusă de exigenţele situaţiei, 

cu condiţia ca aceste măsuri să nu fie în contradicţie cu alte obligaţii care decurg din dreptul internaţional, şi să nu 

implice o discriminare pe motiv de rasă, culoare, sex, limbă, religie sau origine socială”. 
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tradiţionale ale popoarelor africane este şi ea adesea invocată ca o limită a exerciţiului drepturilor şi 

libertăţilor garantate de Cartă. 

 

2.2. Drepturile colective 

Spre deosebire de celelalte instrumente regionale de acelaşi profil, Carta de la Banjul 

consacră şi un veritabil catalog de drepturi colective ale popoarelor africane23. Acest catalog include 

următoarele drepturi: dreptul la egalitate; dreptul imprescriptibil şi inalienabil la autodeterminare, 

care presupune, în accepţia Cartei, dreptul popoarelor de a-şi stabili în mod liber statutul politic şi 

calea către dezvoltarea lor economică şi socială; dreptul popoarelor colonizate sau oprimate de a se 

elibera de sub dominaţie recurgând la orice mijloace recunoscute de comunitatea internaţională; 

dreptul la asistenţă din partea statelor părţi la Cartă, în lupta lor de eliberare de sub dominaţia 

străină, fie ea politică, economică sau culturală; dreptul de a dispune în mod liber de resursele lor 

naturale, drept care trebuie să fie exercitat în interesul exclusiv al populaţiei; dreptul la dezvoltare 

economică, socială şi culturală; dreptul la pace şi la securitate pe plan naţional şi internaţional; 

dreptul la un mediu înconjurător satisfăcător şi global, propice dezvoltării. 

În vederea concretizării drepturilor individuale sau colective, tratatul internaţional african 

instituie două obligaţii pozitive în sarcina statelor contractante: (1) obligaţia de a promova şi 

asigura, prin învăţământ, educaţie şi difuzare, respectarea drepturilor şi libertăţilor enunţate în 

Cartă, precum şi de a veghea ca acestea să fie înţelese, deopotrivă cu îndatoririle corespunzătoare24; 

şi (2) obligaţia de a garanta independenţa instanţelor şi de a facilita stabilirea şi îmbunătăţirea 

instituţiilor naţionale însărcinate cu promovarea şi protecţia drepturilor prevăzute în Cartă25. 

 

2.3. Îndatoririle individuale 

După modelul Declaraţiei Americane a Drepturilor şi Îndatoririlor Omului26, Carta de la 

Banjul evocă în Capitolul II o serie de îndatoriri importante ce incumbă individului african27: 

îndatorirea faţă de familie şi societate, faţă de stat şi de alte comunităţi legal recunoscute, precum şi 

faţă de comunitatea internaţională; îndatorirea de a exercita drepturile şi libertăţile individuale cu 

respectarea drepturilor celorlalţi semeni, a securităţii colective, a moralei şi a interesului comun; 

îndatorirea de a respecta şi trata semenii fără nicio discriminare, precum şi de a întreţine cu aceştia 

relaţii care să vizeze promovarea, salvgardarea şi consolidarea respectului reciproc şi a toleranţei; 

îndatorirea de a prezerva dezvoltarea armonioasă a familiei, de a acţiona pentru coeziunea acesteia, 

precum şi de a respecta întotdeauna părinţii şi de a-i întreţine la nevoie; îndatorirea de a deservi 

comunitatea naţională, punându-şi în slujba acesteia abilităţile fizice şi intelectuale; îndatorirea de a 

nu compromite securitatea statului al cărui cetăţean sau rezident este; îndatorirea de a prezerva şi 

consolida solidaritatea socială şi naţională; îndatorirea de a contribui, în condiţiile prevăzute de 

lege, la prezervarea şi consolidarea independenţei naţionale şi integrităţii teritoriale a ţării sale şi la 

apărarea patriei; îndatorirea de a munci folosindu-se de cele mai bune abilităţi şi competenţe ale 

sale şi de a plăti impozitele impuse prin lege în interesul societăţii; îndatorirea de a contribui, în 

cadrul relaţiilor sociale, la prezervarea şi consolidarea valorilor culturale africane, în spiritul 

toleranţei, dialogului şi consultării; îndatorirea de a contribui cu cele mai bune aptitudini ale sale, în 

orice moment şi la toate nivelurile, la promovarea şi realizarea unităţii africane. 

Mecanismul de control al respectării dispoziţiilor Cartei de la Banjul se aseamănă, în linii 

mari, cu mecanismul interamerican de protecţie a drepturilor omului28, fiind alcătuit din două 

                                                 
23 Carta Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor, supra [12], art. 19-24.  
24 Idem, art. 25. 
25 Idem, art. 26. 
26 Declaraţia Americană a Drepturilor şi Îndatoririlor Omului, Rezoluţia OSA XXX, adoptată la 2 mai 1948, de către 

cea de-a IX-a Conferinţă Internaţională a Statelor Americane, Bogotá, Columbia, republicată în volumul Basic 

Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System, OEA/Ser.L/V/I.4 rev.13, 2010, pp. 13-18. 
27 Carta Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor, supra [12], art. 27-29.  
28 Corneliu Bîrsan, Convenţia europeană a drepturilor omului: comentariu pe articole, vol. I – Drepturi şi libertăţi, Ed. 

All Beck, Bucureşti, 2005, p. 62.  
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organe cu atribuţii jurisdicţionale şi para-jurisdicţionale: Comisia Africană a Drepturilor Omului şi 

Popoarelor şi Curtea Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor. 

3. Comisia Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor 

Comisia Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor a fost inaugurată la 2 noiembrie 1987, 

la Addis Abeba (Etiopia), în scopul de a ,,promova drepturile omului şi popoarelor şi de a asigura 

protecţia lor în Africa”29. Ulterior, din raţiuni de eficienţă operativă, Secretariatul Comisiei a fost 

stabilit la Banjul (Gambia). 

În activitatea sa, Comisia se inspiră din dreptul internaţional al drepturilor omului şi 

popoarelor, şi în special din prevederile diferitelor instrumente africane în materie, ale Cartei 

Naţiunilor Unite, ale Cartei Organizaţiei Unităţii Africane, ale Declaraţiei Universale a Drepturilor 

Omului, precum şi din alte instrumente adoptate sub egida O.N.U. ratificate de către statele 

africane30. În subsidiar, Comisia va lua însă în considerare şi alte convenţii internaţionale, generale 

sau speciale, cu vocaţie în domeniul protecţiei drepturilor omului31. 

Comisia este formată din 11 membri independenţi, aleşi din rândul personalităţilor africane 

care se bucură de înaltă consideraţie, şi care sunt recunoscute pentru integritatea, imparţialitatea şi 

calitatea lor morală, precum şi pentru competenţa deosebită în domeniul protecţiei drepturilor 

omului32. Membrii Comisiei îşi exercită activitatea în nume propriu, şi nu ca reprezentanţi ai unui 

anumit stat. La selectarea lor, o atenţie specială este acordată persoanelor care deţin o vastă 

experienţă juridică. Comisia nu trebuie să includă în rândurile sale mai mult de un resortisant al 

aceluiaşi stat. Membrii Comisiei sunt aleşi de către Adunarea şefilor de state şi de guverne a 

Uniunii Africane, prin vot secret, de pe o listă de persoane desemnate de statele părţi la Carta de la 

Banjul33. Fiecare stat poate desemna cel mult doi candidaţi, care trebuie să aibă naţionalitatea unuia 

dintre statele părţi la Cartă. În situaţia în care doi candidaţi sunt numiţi de către acelaşi stat, cel 

puţin unul dintre ei nu trebuie să fie resortisant al statului respectiv34. Membrii Comisiei sunt aleşi 

pentru un mandat de 6 ani, ce poate fi înnoit o singură dată. Mai mult, Carta africană stabileşte o 

procedură a alegerilor care permite remanierea Comisiei la fiecare doi ani, cu câte trei, respectiv 

patru membri35. 

Potrivit art. 45 din Carta Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor, Comisia este învestită 

cu următoarele atribuţii: 

- promovarea drepturilor omului şi popoarelor, mai ales prin: realizarea de documentaţii, 

studii şi cercetări asupra problemelor cu care se confruntă naţiunile africane în acest domeniu; 

organizarea de seminarii, simpozioane şi conferinţe; difuzarea de informaţii; încurajarea instituţiilor 

naţionale şi locale însărcinate cu asigurarea protecţiei drepturilor omului şi popoarelor; formularea 

de avize şi recomandări care se adresează guvernelor statelor membre; formularea de principii şi 

reguli menite să rezolve problemele juridice referitoare la protecţia drepturilor omului, şi pe care 

guvernele africane să îşi poată întemeia legislaţia internă; cooperarea cu alte instituţii africane sau 

internaţionale angrenate în promovarea şi protecţia drepturilor omului; 

- asigurarea protecţiei drepturilor omului şi popoarelor în condiţiile prevăzute de Cartă; 

- interpretarea dispoziţiilor Cartei, la cererea unui stat parte sau a unei instituţii a Uniunii 

Africane ori a unei organizaţii africane recunoscută de către Uniune; 

- îndeplinirea oricăror altor sarcini ce îi sunt încredinţate de către Adunarea şefilor de state şi 

de guverne a Uniunii Africane. 

Analizând funcţiile Comisiei, putem observa că aceasta este înzestrată cu trei tipuri de 

competenţă: (1) competenţă în materie de promovare a respectării drepturilor omului şi popoarelor 

                                                 
29 Carta Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor, supra [12], art. 30.  
30 Idem, art. 60. 
31 Idem, art. 61. 
32 Idem, art. 31. 
33 Idem, art. 33. 
34 Idem, art. 34. 
35 Idem, art. 36. 
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(Comisia propune iniţiative ce au ca scop aplicarea unitară a surselor juridice pe care îşi 

fundamentează activitatea); (2) competenţă quasi-legislativă sau quasi-judiciară (Comisia este 

abilitată să stabilească principii şi norme directoare pentru soluţionarea problemelor juridice ridicate 

de aplicarea dispoziţiilor Cartei de la Banjul, precum şi să formuleze proiecte legislative); şi (3) 

competenţă contencioasă sau jurisdicţională (Comisia este abilitată să interpreteze dispoziţiile 

Cartei şi să soluţioneze plângerile individuale sau interstatale care au ca obiect pretinse încălcări ale 

drepturilor garantate de Cartă). 

Activitatea Comisiei Africane a Drepturilor Omului şi Popoarelor se desfăşoară în baza a 

trei proceduri: procedura rapoartelor, procedura comunicărilor interstatale, respectiv procedura 

comunicărilor individuale. 

a) Procedura comunicărilor interstatale 

Potrivit art. 47 din Carta de la Banjul, în ipoteza în care un stat contractant are motive 

suficient de întemeiate să creadă că un alt stat parte a violat dispoziţiile Cartei, acesta poate să 

atragă atenţia statului respectiv printr-o comunicare scrisă. Comunicarea va fi de asemenea adresată 

Secretarului General al Uniunii Africane, precum şi Preşedintelui Comisiei. În termen de trei luni de 

la primirea comunicării, statul notificat va trebui să trimită statului solicitant o explicaţie scrisă sau 

o declaraţie cu privire la elucidarea problemei. Această declaraţie trebuie să cuprindă informaţii 

relevante cu privire la normele şi regulile de procedură aplicate şi aplicabile, cât şi la căile de recurs 

accesibile persoanelor lezate. Dacă în acest interval de timp problema nu a fost soluţionată în mod 

satisfăcător de către statele în cauză, fiecare dintre ele are posibilitatea de a o supune atenţiei 

Comisiei printr-o notificare adresată atât Preşedintelui acesteia cât şi celuilalt stat. 

Fără a intra în contradicţie cu regula enunţată mai sus, art. 48 din Carta africană permite 

oricărui stat contractant să sesizeze direct Comisia, prin adresarea unei comunicări Preşedintelui 

acesteia, Secretarului General al Uniunii Africane, precum şi statului în cauză. După ce se va 

asigura că toate căile de recurs interne au fost deja epuizate, sau dacă va constata că procedura 

internă se prelungeşte în mod nejustificat, Comisia va solicita statelor interesate să-i pună la 

dispoziţie toate informaţiile pertinente relative la acea cauză. Statele respective au dreptul de a fi 

reprezentate în faţa Comisiei şi de a prezenta observaţii scrise sau orale. După ce a obţinut toate 

informaţiile pe care le consideră necesare şi după ce a epuizat toate mijloacele adecvate pentru a 

ajunge la o soluţionare amiabilă a cauzei, Comisia întocmeşte un raport în care prezintă faptele şi 

concluziile la care a ajuns. Acest raport trebuie întocmit ,,într-un termen rezonabil”36, dar nu în mai 

mult de 12 luni de la data la care Comisia a fost sesizată printr-o notificare de către unul dintre 

statele în cauză37. Raportul va fi transmis apoi părţilor interesate, precum şi Adunării şefilor de state 

şi de guverne, împreună cu acele recomandări pe care Comisia le consideră utile38. Raportul va fi 

publicat de Preşedintele Comisiei, prin decizie a Adunării şefilor de state şi de guverne a Uniunii 

Africane. 

b) Procedura comunicărilor individuale 

În mod surprinzător, procedura comunicărilor individuale îmbracă un caracter subsidiar în 

cadrul sistemului african de protecţie a drepturilor omului. Sub titulatura ,,Alte comunicări”, art. 55 

din Carta de la Banjul prevede posibilitatea formulării unor plângeri individuale, ,,la cererea 

majorităţii absolute a membrilor săi”. Pentru a putea fi examinate pe fond, aceste cereri trebuie să 

îndeplinească în mod cumulativ nu mai puţin de şapte condiţii de admisibilitate39: (1) să indice 

numele petentului chiar dacă acesta solicită păstrarea anonimatului; (2) să nu fie incompatibile cu 

prevederile Cartei Organizaţiei Unităţii Africane sau cu cele ale Cartei Africane a Drepturilor 

Omului şi Popoarelor; (3) să nu fie redactate într-un limbaj depreciativ sau ofensator la adresa 

statului în cauză ori a instituţiilor sale, sau la adresa Uniunii Africane; (4) să nu fie fondate în mod 

exclusiv pe informaţii difuzate prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă; (5) să fie 

formulate şi înaintate Comisiei abia după epuizarea tuturor căilor de recurs interne, exceptând 

                                                 
36 Idem, art. 52.  
37 Corneliu Bîrsan, Convenţia europeană a drepturilor omului: comentariu pe articole, vol. I – Drepturi şi libertăţi, Ed. 

All Beck, Bucureşti, 2005, p. 63.  
38 Carta Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor, supra [12], art. 53.  
39 Idem, art. 56 alin. (1) – (7). 
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situaţia în care se dovedeşte că procedurile interne au fost tergiversate în mod nejustificat; (6) să fie 

trimise într-un termen rezonabil de la data epuizării căilor de recurs interne sau de la data la care 

Comisia a fost înştiinţată cu privire la epuizarea acestora; (7) să nu se refere la cazuri care au fost 

deja soluţionate de către statele implicate, în conformitate cu principiile Cartei Naţiunilor Unite sau 

Cartei Organizaţiei Unităţii Africane ori cu prevederile Cartei Africane a Drepturilor Omului şi 

Popoarelor. 

Înainte de examinarea pe fond a cauzelor, comunicările individuale vor fi transmise statelor 

interesate de către preşedintele Comisiei40. Dacă în cadrul examinării lor pe fond Comisia constată 

,,existenţa unui ansamblu de încălcări grave sau masive ale drepturilor omului şi popoarelor”, atunci 

ea va atrage atenţia Adunării şefilor de state şi de guverne a Uniunii Africane asupra incidenţei 

acestor cazuri speciale41. Adunarea poate solicita apoi Comisiei să efectueze un studiu aprofundat al 

acestor cazuri şi să întocmească un raport factual, însoţit de constatările şi recomandările sale42. 

Orice situaţie de urgenţă constatată va fi prezentată Preşedintelui Adunării şefilor de state şi de 

guverne, iar aceasta din urmă poate solicita Comisiei efectuarea unui studiu aprofundat asupra 

problemei respective43. Concluziile Comisiei vor fi transmise apoi Adunării şefilor de state şi de 

guverne, care poate decide continuarea examinării cauzei de către Comisie; într-o astfel de ipoteză, 

examinarea se va finaliza cu un raport în care sunt formulate concluzii şi recomandări. Acest raport 

va fi înaintat Adunării şefilor de state şi de guverne, care poate dispune publicarea sau restituirea sa 

pentru eventuale modificări. Toate măsurile întreprinse în materie de comunicări interstatale sau 

individuale vor rămâne confidenţiale ,,până la momentul la care Adunarea şefilor de state şi de 

guverne decide altfel”44. 

c) Procedura rapoartelor 

Reglementată în cadrul art. 62 din Carta de la Banjul, această procedură obligă statele 

contractante să prezinte Comisiei, o dată la fiecare doi ani, un raport asupra măsurilor de ordin 

legislativ sau de altă natură întreprinse pentru a facilita exercitarea liberă şi deplină a drepturilor şi 

libertăţilor garantate de Cartă. După examinarea raportului şi, eventual, a informaţiilor suplimentare 

solicitate statului în cauză, Comisia poate formula o serie de observaţii cu caracter general, menite 

să impulsioneze statele să îşi respecte obligaţiile ce le incumbă în temeiul Cartei de la Banjul. 

 

4. Curtea Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor 

Ideea înfiinţării unei Curţi africane a drepturilor omului datează încă de la începutul anilor 

1960, dar instabilitatea politică cronicizată a continentului avea să amâne pentru câteva decenii 

înfăptuirea acestui deziderat temerar. În cele din urmă, datorită deficienţelor înregistrate în 

funcţionarea Comisiei, statele membre ale fostei Organizaţii a Unităţii Africane (actuala Uniune 

Africană) au convenit încheierea Protocolului adiţional la Carta Africană a Drepturilor Omului şi 

Popoarelor privind înfiinţarea unei Curţi Africane a Drepturilor Omului şi Popoarelor45. Deschis 

spre semnare la Ouagadougou (Burkina Faso), la 9 iunie 1998, Protocolul a intrat în vigoare la 25 

ianuarie 2004, în urma ratificării sale de către 15 state africane. 

Curtea Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor este alcătuită din 11 judecători 

independenţi, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Africane, aleşi cu titlu personal din rândul 

personalităţilor cu înaltă autoritate morală, experienţă judiciară sau academică şi competenţă 

recunoscută în domeniul drepturilor omului. Judecătorii sunt aleşi prin vot secret de către Adunarea 

şefilor de state şi de guverne a Uniunii Africane. Nu pot activa în cadrul Curţii mai mulţi judecători 

                                                 
40 Idem, art. 57. 
41 Idem, art. 58 alin. (1). 
42 Idem, art. 58 alin. (2). 
43 Idem, art. 58 alin. (3). 
44 Idem, art. 59 alin. (1). 
45 Protocolul relativ la Carta Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor privind înfiinţarea unei Curţi Africane a 

Drepturilor Omului şi Popoarelor, Doc. CM/205 (LXVII), adoptat la 9 iunie 1998 de către Adunarea şefilor de stat şi de 

guvern a Organizaţiei Unităţii Africane (intrat în vigoare la 25 ianuarie 2004). Textul integral al protocolului este 

disponibil la adresa: www.unionafricaine.org 

http://www.unionafricaine.org/
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cu aceeaşi cetăţenie. În plus, în procesul de desemnare a judecătorilor Curţii, se ţine cont şi de 

reprezentarea adecvată a celor două sexe, precum şi de o reprezentare geografică echitabilă a 

statelor contractante. Mandatul judecătorilor este de 6 ani şi poate fi înnoit o singură dată. Curtea 

astfel constituită îşi alege Preşedintele şi Vicepreşedintele pentru un mandat de 2 ani fiecare, cu 

posibilitatea realegerii o singură dată. Cvorumul necesar pentru examinarea cauzelor este de cel 

puţin 7 judecători. Curtea desemnează grefierul şi alţi funcţionari ai grefei. 

Aidoma Curţii Europene a Drepturilor Omului, instanţa africană este înzestrată cu 

competenţă contencioasă şi competenţă consultativă. Competenţa contencioasă desemnează 

prerogativa Curţii de a examina toate litigiile şi disputele care îi sunt prezentate, şi care privesc 

interpretarea şi aplicarea Cartei de la Banjul, a Protocolului adiţional la Cartă, precum şi a oricărui 

instrument cu vocaţie în domeniul protecţiei drepturilor omului, ratificat de către statele în cauză46. 

Competenţa consultativă rezidă în posibilitatea Curţii de a da avize consultative cu privire la orice 

chestiune juridică referitoare la aplicarea şi interpretarea normelor Cartei sau a altor instrumente 

relative la drepturile omului, la solicitarea unui stat membru al Uniunii Africane, a Uniunii Africane  

sau a oricăruia dintre organele sale, precum şi la cererea oricărei organizaţii africane recunoscute de 

Uniunea Africană, cu condiţia ca obiectul avizului să nu fie legat de o chestiune examinată anterior 

de Comisie47. Avizele consultative ale Curţii sunt motivate, iar fiecare judecător are dreptul de a 

formula o opinie separată divergentă48. 

Potrivit art. 5 din Protocolul de la Ouagadougou, Curtea poate fi sesizată cu cereri adresate 

de către: Comisia Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor; statul contractant care a sesizat în 

prealabil Comisia; statul contractant împotriva căruia a fost introdusă plângerea la Comisie; statul 

contractant al cărui resortisant este victima unei încălcări a drepturilor omului; organizaţiile 

interguvernamentale africane; orice stat contractant care justifică un interes într-o anumită cauză 

(terţul intervenient); persoanele fizice şi organizaţiile nonguvernamentale care beneficiază de 

statutul de observator pe lângă Comisia Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor, cu condiţia ca 

statul împotriva căruia este îndreptată plângerea să fi făcut în prealabil o declaraţie de acceptare a 

competenţei Curţii de a primi şi examina petiţii individuale. Mai mult decât atât, înainte de a primi 

aceste cereri, Curtea are facultatea de a solicita un aviz din partea Comisiei. Condiţiile de 

admisibilitate a cererilor sunt identice cu cele prevăzute pentru admisibilitatea lor în faţa Comisiei. 

În primă fază, Curtea încearcă să obţină o reglementare amiabilă a litigiului supus atenţiei 

sale49. Dacă demersurile sale sunt sortite eşecului, Curtea va organiza audienţe publice, în cadrul 

cărora părţile litigante pot fi reprezentate de consilieri liber aleşi sau de o asistenţă judiciară din 

oficiu şi gratuită. Curtea va proceda la examinarea în contradictoriu a cererilor şi poate efectua 

anchete. Statele interesate au obligaţia să ofere toate facilităţile necesare pentru soluţionarea 

cererilor. Curtea va admite orice mijloace de probă, scrise sau orale, pe care le consideră pertinente 

şi utile în procesul de luare a deciziei. 

Curtea se pronunţă într-un termen de 90 de zile de la încheierea dezbaterilor. Adoptate cu 

votul majorităţii judecătorilor, hotărârile Curţii sunt definitive şi nu pot fi atacate cu recurs. Cu toate 

acestea, atunci când intervin probe importante care nu au fost cunoscute la momentul luării deciziei, 

Curtea poate dispune revizuirea hotărârilor sale. 

Hotărârile Curţii sunt pronunţate în şedinţă publică, cu citarea părţilor şi trebuie să fie 

întotdeauna motivate. Ele sunt semnate de părţile în cauză şi transmise apoi statelor membre ale 

Uniunii Africane. De asemenea, hotărârile Curţii sunt notificate Consiliului executiv al Uniunii 

Africane, care este însărcinat să vegheze la executarea lor în numele Adunării şefilor de state şi de 

guverne. Sub acest aspect, deosebit de importantă este prevederea conform căreia statele părţi la 

Protocolul de la Ouagadougou se angajează să se conformeze deciziilor Curţii în orice litigiu în care 

apar şi să asigure executarea lor în termenul fixat de Curte50. Anual, Curtea prezintă Adunării 

şefilor de state şi de guverne un raport amplu cu privire la activitatea desfăşurată, raport în care vor 

                                                 
46 Idem, art. 3. 
47 Idem, art. 4 alin. (1).  
48 Idem, art. 4 alin. (2).  
49 Idem, art. 9. 
50 Idem, art. 30. 
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fi menţionate, inter alia, şi situaţiile în care statele au refuzat sau au întârziat în mod nejustificat să 

pună în executare hotărârile sale. 

 

5. Concluzii 

Practica jurisdicţională a sistemului regional african de protecţie a drepturilor omului este 

insuficientă pentru o evaluare temeinică a celor peste treizeci de ani care s-au scurs de la intrarea în 

vigoare a Cartei de la Banjul. Căile de recurs individual în cadrul acestui sistem sunt sinuoase şi 

abrupte, descurajând multe dintre persoanele care au suferit încălcări ale drepturilor sau libertăţilor 

garantate de Cartă să solicite remedii din partea organelor supranaţionale de control. Limitele şi 

deficienţele sistemului african de protecţie a drepturilor omului ar putea fi depăşite numai prin 

eforturile conjugate ale statelor membre ale Uniunii Africane. Dogmele naţiunilor africane ar trebui 

însă abandonate o dată pentru totdeauna căci universalitatea drepturilor nu constituie un obstacol în 

calea diversităţii culturale. Pe de altă parte, dreptul internaţional al drepturilor omului a consacrat în 

ultimii şaizeci de ani valori universale, axiologice, de la care nu se poate admite nicio regresie.  
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Abstract: 

The idea of fundamental human rights is based on the concept of natural law, which 

emerged in antiquity, which, in turn, claims itself from the concepts of ethics and equity. 

Throughout history, the disciples of the school of natural law have been able to impose human 

rights in the continuous struggle between monarchic absolutism and individual, the latter gaining 

with the incorporation of these rights into the Constitution. After a fast-paced period for the 

individual, totalitarian political systems have emerged in Europe that have limited or even 

abolished the exercise of fundamental rights, placing the interest of the collectivity above that of the 

individuals who make up it. Step by step the rights and freedoms were denied, the individual being 

totally serviced by the state. 

The two major systems of totalitarian law in Europe, nazism and communism, had many 

common points, even though, apparently, the two doctrines were different. In essence, both 

totalitarian systems have raised the interest of the collectivity above that of the individual and 

declared the destruction of social classes and the creation of a new man. The thinking and doctrine 

of the two totalitarian systems have been imposed on all elements of life, from the legislative and 

judiciary system to education and culture, destroying all the scales of a democratic state. State 

institutions are controlled not by the law, but by the discretionary power that the state creates itself 

by ignoring the legal norm and the principles of the rule of law. The ignorance by the individual of 

the totalitarian rule leads to the annihilation of the rebel through concentration camps or in Gulag, 

depending on the totalitarian system in which the individual lives. 

 

Keywords: fundamental human rights; democracy; totalitarianism; national minorities. 

 

 

1. Introducere 

Apărute din ideea dreptului natural, ca formă a adevărului etern, răspândit peste tot în 

Univers şi perceptibil pentru raţiune la fel ca şi axiomele geometriei, drepturile fundamentale ale 

omului sunt expresia efortului imens depus pentru realizarea celui mai înalt ideal de justiţie. 

„Noţiunea de «drepturi ale omului» este relativ imprecisă. «Ştiinţa drepturilor omului» este o 

ramură specifică ştiinţelor umaniste, al cărui obiect este acela de a studia relaţiile dintre oameni în 

funcţie de demnitatea umană, pentru a determina ansamblul drepturilor şi libertăţilor necesare 

dezvoltării personalităţii oricărei fiinţe umane”1. În cadrul analizei conceptului de „drepturi ale 

omului”, noţiunea de demnitate este esenţială, deoarece apare ca „principiu matriceal” prin 

excelenţă, ce constituie temelia drepturilor fundamentale, respectiv raţiunea acestora de a fi. 

Noţiunea de demnitate a alimentat dintotdeauna filosofia drepturilor omului, cu toate că acest 

concept posedă o anumită autonomie juridică în raport cu drepturile fundamentale: acestea se 

întemeiază pe valorizarea libertăţii omului, în timp ce demnitatea desemnează omul aparţinând 

umanităţii. Într-un mod mai puţin abstract, drepturilor omului pot fi definite ca prerogative 

guvernate de reguli, pe care o persoană le deţine în relaţiile cu particularii şi cu Statul2. 

                                                 
1 René Cassin, Science des droits de l’homme: méthodologie et enseignement, Colloque de Nice, 1971, RDH 1972, vol. 

V, apud Jean-François Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului (traducere), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 

2009, p. 1.  
2 Jean-François Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului (traducere), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, 

pp. 1-2.  
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Pornind de la membrii Şcolii dreptului natural, trecând prin Secolul Luminilor, până în zilele 

noastre, adepţii acestei teorii au ştiut să o impună în toate regimurile pentru a apăra libertatea 

poporului şi a individului, pentru a învăţa respectul pentru cuvântul dat şi pentru îndeplinirea 

obligaţiilor asumate prin convenţii, pentru a protesta împotriva barbariei legilor nedrepte sau a 

persecuţiilor religioase, creându-se astfel noţiunile de drept internaţional şi drept constituţional, care 

consacră şi garantează drepturile şi libertăţile actuale. Din perspectiva istorică, „drepturile omului 

au apărut (...) ca un instrument de protecţie a individului în raporturile sale cu colectivitatea, având 

ca principală funcţie limitarea puterii politice pentru a permite libera şi deplina manifestare a fiinţei 

umane”3. Chiar dacă drepturile omului există şi se manifestă ca atare, în mod natural, nu pot fi 

create mecanisme juridice, politice sau economice prin care protecţia şi garantarea lor să fie 

asigurate. Un prim pas în rezolvarea acestei probleme o constituie consacrarea acestor drepturi în 

documentele juridice interne şi internaţionale, deoarece o protecţie eficace există doar în situaţia în 

care există mecanisme juridice de apărare şi sancţionare în cazul încălcării lor. „Consacrarea lor (a 

drepturilor esenţiale n.n.) la nivel normativ constituţional le asigură cea mai eficientă garantare 

juridică, întrucât astfel ele beneficiază atât de mecanismele de garantare a supremaţiei normelor 

constituţionale, cât şi de mecanismele juridice specifice protecţiei drepturilor subiective”4. Prin 

înscrierea lor în Constituţie, acestor drepturi li se recunoaşte caracterul fundamental şi se creează 

garanţiile necesare exercitării şi ocrotirii lor5. Ca definiţie, numim drepturi fundamentale „acele 

drepturi subiective ale cetăţenilor, esenţiale pentru viaţa, libertatea şi demnitatea acestora, 

indispensabile pentru libera dezvoltare a personalităţii umane, drepturi stabilite prin Constituţie şi 

garantate prin Constituţiei şi legi”6. 

 

2. Sisteme de drept ale statelor totalitare din Europa 

În Europa, sistemele de drept reprezintă derivate ale sistemului juridic roman, fiind, fiecare 

dintre ele, exemple ale adaptării acestuia la diferite situaţii economico-sociale. În interiorul fiecărui 

sistem juridic, legiuitorul a plasat diferite instrumente prin intermediul cărora libertatea individului 

faţă de stat să fie garantată, drepturile şi interesele fiecăruia să fie respectate şi, totodată, să se poată 

realiza şi limitarea intervenţiei statului în relaţiile dintre indivizi. „Individul trebuie să se poată 

mişca liber, să aibă acces la învăţământ, să decidă sectorul economic în care va acţiona, fără să stea 

sub autoritatea autorizaţiilor administrative”7. 

Într-o poziţie total opusă acestei concepţii despre drepturile individului, ce trebuie ocrotite, 

mai ales în raporturile cu statul, ca putere supraordonată, se plasează concepţiile care stau la baza 

sistemelor de drept specifice statelor totalitare. Orice revoluţie victorioasă va avea ca scop imediat 

refuzarea trecutului şi începutul realizării propriei idei diriguitoare, iar evenimentele care stau la 

baza instaurării regimurilor sovietic în Rusia şi nazist în Germania nu au dat naştere la altceva. 

„Măcinate de perioada de dictatură anterioară preluării puterii de către regimul comunist, instituţiile 

juridice ale statului de drept au suferit lovitura decisivă odată cu instaurarea regimului comunist. La 

nivel legislativ, această perioadă a coincis cu mutaţii semnificative la nivelul principiilor de drept şi 

al rolului justiţiei în societate. Domnia legii a fost rapid înlocuită cu o politică a abuzului, iar 

independenţa justiţiei cu supunerea sa faţă de forţele politice”8. Prin legi succesive, instanţele de 

judecată au fost subordonate puterii politice, introducându-se în componenţa completului de 

judecată reprezentanţi ai poporului, alături de magistraţi, ulterior acestor măsuri fiind luate altele, 

cum ar fi epurarea corpului magistraţilor şi desfiinţarea principiului inamovibilităţii. Textul legii era 

                                                 
3 Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, 

p. 136.  
4 Ibidem, p. 138. 
5 Bogdan Ghidirmic, Libertăţi fundamentale, Ed. Sitech, Craiova, 2017, p. 7.  
6 Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, op. cit., p. 140.  
7 Mario G. Losano, Marile sisteme juridice. Introducere în dreptul european şi extraeuropean, Ed. All Beck, Bucureşti, 

2005, p. 66. 
8 Comisia prezidenţială pentru analiza dictaturii comuniste în România, Raport final, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2007, 

p. 201.  
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explicit: „judecătorii trebuie să apere interesele clasei muncitoare, să protejeze noua democraţie şi 

să pedepsească inamicii poporului”9. 

Ingerinţele statului în actul de justiţie au continuat cu excluderea, în anul 1948, a tuturor 

avocaţilor din barouri, realizându-se ulterior reprimirea doar a acelora care au fost nominalizaţi de 

către comisii compuse din comunişti, astfel numărul avocaţilor ajungând la sub 20% din numărul 

celor care activau anterior. Legislaţia comunistă, în general, a cunoscut anumite caracteristici pe 

care legislaţiile ţărilor democrate nu le-au cunoscut10: caracter de clasă (întreaga legislaţie fiind 

construită în baza principiului luptei de clasă, numeroase instituţii juridice fiind îndreptate făţiş 

împotriva anumitor grupuri sociale); caracter secret al legislaţiei represive (numeroase acte 

normative nefiind publicate, deci secrete, dar în baza lor au fost aplicate sancţiuni drastice); caracter 

ideologic (constituţiile comuniste şi legislaţia subsecventă acestora fiind utilizate nu atât pentru a 

regla raporturile juridice, cât pentru a afirma principii politice). 

În ce priveşte drepturile individuale, acestea erau protejate prin instrumente legislative, însă 

în fapt exercitarea lor nu putea intra în conflict cu interesele poporului. „Pe această cale, drepturile 

sunt vidate de substanţă, prin eliminarea programatică a garanţiilor ce acordau credibilitatea 

existenţei lor legale (…) Regimul totalitar comunist proclama libertăţile fără a dubla declaraţia de 

intenţii de instituirea unor instrumente cu rol de protecţie efectivă”11. În constituţiile comuniste 

existau dispoziţii care reglementau unele drepturi fundamentale, dar nu existau mijloace juridice 

concrete de exercitare a acestora, însă anumite drepturi, cum ar fi cel la un proces echitabil nici 

măcar nu era amintit în vreun act normativ, indiferent de forţă sa juridică. 

Scopul statului  totalitar, fie că este unul comunist sau unul nazist, îl constituie lupta pentru 

dominaţia totală asupra întregii populaţii. „Chiar şi individul izolat poate fi dominat absolut şi sigur 

doar în condiţiile unui totalitarism global instituit asupra lumii întregi”12. Între regimul 

nedemocratic şi cel totalitar nu se poate pune un semn de egalitate deoarece poate exista un stat cu 

regim oligarhic, care nu are la bază consimţământul poporului obţinut prin alegeri libere, şi poate 

exista statul totalitar, cea mai represivă formă de stat nedemocratic. Statele conduse de rege sunt 

legitime, în măsura în care au baze constituţionale, raliindu-ne astfel părerii exprimată de Max 

Weber, care arăta că un stat modern guvernat de norme legale şi raţionale poate fi legitim, fără a fi 

neapărat democratic13. 

Originile statelor totalitare europene trebuie căutate în perioada imediat următoare sfârşitului 

Primului Război Mondial, când comunitatea europeană a naţiunilor a fost dezintegrată, clasele de 

jos au fost sărăcite datorită inflaţiei, şomajul a ajuns la un nivel atât de mare cât în trecut nu fusese 

vreodată, iar războaiele civile au proliferat, slăbind şi aşa şubredele state. „Războiul din 1914 are 

pentru istoria secolului XX acelaşi caracter matricial pe care Revoluţia franceză l-a avut pentru 

secolul al XIX-lea. De aici au decurs în mod direct evenimentele şi mişcările care se află la originea 

celor trei tiranii (…) Cronologia o spune şi ea în felul ei, întrucât Lenin ia puterea în 1917, 

Mussolini în 1922, iar Hitler eşuează în 1923, pentru a izbuti zece ani mai târziu. Ea ne face să 

credem în existenţa unei comunităţi de epocă între pasiunile provocate de aceste regimuri inedite, 

care au făcut din mobilizarea politică a foşilor soldaţi pârghia dominaţiei absolute a unui singur 

partid”14. Toate aceste lucruri au avut consecinţe nefaste asupra statelor şi a indivizilor care le 

compuneau. ,,Ura, care, desigur, nu lipsise nici în lumea de dinainte de război, începea să joace un 

rol central în treburile publice pretutindeni, astfel încât scena politică, în anii înşelător de liniştiţi ai 

deceniului al treilea, căpătase atmosfera certurilor de familie sordide şi fantastice dintr-o piesă de 

Strindberg”15. 

                                                 
9 Ibidem, p. 201. 
10 Ibidem, pp. 202-205.  
11 Ibidem, p. 208.  
12 Hannah Arendt, Originile totalitarismului, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 485. 
13 Richard Rose, William Mishler, Christian Haerpfer, Democraţia şi alternativele ei, Institutul European, Iaşi, 2003, p. 

43. 
14 François Furet, Ernst Nolte, Fascism şi comunism, Ed. Art, Bucureşti, 2007, p. 39. 
15 Hannah Arendt, Originile totalitarismului, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 336. 
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Acest val al distrugerii s-a manifestat cu precădere în ţările învinse şi în cele care au luat 

naştere ca urmare a dezintegrării imperiilor Austro-Ungar şi Ţarist, fiecare grup etnic manifestându-

şi ura faţă de ceilalţi. „(…) în aceste regiuni şi din lichidarea celor două state multinaţionale ale 

Europei dinainte de război, Rusia şi Austro-Ungaria, au ieşit două grupuri de victime ale căror 

suferinţe se deosebeau de ale tuturor celorlalte dintre cele două războaie; ele se găseau într-o 

situaţie mai proastă decât clasele mijlocii deposedate, decât şomerii, micii rentieri, pensionarii, pe 

care evenimentele îi deposedaseră de statutul lor personal, de posibilitatea de a munci şi de dreptul 

de a deţine proprietate; ei îşi pierduseră acele drepturi care fuseseră gândite ca inalienabile şi chiar 

definite ca atare, şi anume Drepturile Omului. Apatrizii şi minorităţile, categorii de drept denumite 

cousins-germane, nu aveau un guvern care să le reprezinte şi să le protejeze şi erau silite deci să 

trăiască sau sub o lege de excepţie ca Tratatele Minorităţilor, pe care toate guvernele (cu excepţia 

Cehoslovaciei) le semnaseră, protestând şi fără a le recunoaşte vreodată ca lege, sau în condiţii de 

fărădelege absolută (…) Odată cu apariţia minorităţilor în Europa Răsăriteană şi de Sud, dar şi cu 

apatrizii împinşi în Europa Centrală şi Occidentală, un element complet nou de dezintegrare a fost 

introdus în Europa postbelică. Deznaţionalizarea a devenit o armă puternică a politicii totalitare, iar 

neputinţa constituţională a statelor naţionale europene de a garanta drepturilor omului celor care-şi 

pierduseră drepturile asigurate naţional făcea cu putinţă, pentru guvernele persecutoare, să-şi 

impună standardul de valori chiar şi asupra oponenţilor lor”16. 

Pentru minorităţi, ca şi pentru apatrizi, pierderea drepturilor naţionale echivala cu pierderea 

drepturilor omului, deoarece nu exista o autoritate statală care să le garanteze şi să le apere, în 

situaţia în care ar fi fost nesocotite. În acel moment, drepturile omului, aşa cum fuseseră consacrate 

de declaraţiile franceză şi americană, aşa cum erau cunoscute la începutul secolului XX, au devenit 

o problemă politică practică. „Drepturile Omului, presupuse a fi inalienabile, s-au dovedit 

neexecutorii – chiar şi în ţările unde constituţiile se întemeiau pe ele – ori de câte ori oamenii păreau 

să nu mai fie cetăţeni ai vreunui stat suveran (…) Deşi toată lumea părea să fie de acord că 

nefericirea acestor oameni constă tocmai în pierderea de către ei a Drepturilor Omului, nimeni nu 

pare să ştie ce drepturi şi-au pierdut ei atunci când şi-au pierdut aceste drepturi ale omului”17. 

După şocul Primului Război Mondial a urmat o epocă în care vechea ordine pierise, iar 

pacea instaurată era nesatisfăcătoare. Se simţea că o nouă epocă trebuia să urmeze, dar nimeni nu a 

putut anticipa ce a urmat, adică instaurarea regimurilor naziste, fasciste şi comuniste în Europa. 

Pentru Nietzsche, care era ateu, Dumnezeu era un hazard, moartea Sa fiind un eveniment 

istoric cu consecinţe deosebit de importante. „În rândul naţiunilor avansate, declinul şi în cele din 

urmă colapsul impulsului religios aveau să lase un gol imens. Istoria lumii moderne este în mare 

parte istoria umplerii acestui gol. Nietzsche a perceput corect faptul că cel mai probabil candidat 

avea să fie ceea ce el a numit «Voinţa de Putere», care oferea o explicaţie mult mai cuprinzătoare şi 

în final mult mai plauzibilă comportamentului uman decât acelea date de Marx ori Freud. În locul 

credinţei religioase, avea să se afle ideologia laică (…) Şi, mai presus de toate, Voinţa de Putere 

avea să producă un nou tip de Mesia, neinhibat de vreo sancţiune religioasă şi cu o insaţiabilă poftă 

de a controla omenirea. Sfârşitul vechii ordini, cu o lume fără cârmă plutind în derivă într-un 

univers relativist, era o invitaţie pentru apariţia unor astfel de oameni de stat-gangsteri. Iar ei nu au 

întârziat să îşi facă apariţia”18. 

Totalitarismul este caracterizat prin absenţa oricărui principiu de autoritate şi de ierarhie clar 

identificabilă, prin distrugerea oricărei medieri, competenţe sau simţ al responsabilităţii. 

Confuziunea între autoritate, putere, dominaţie, împiedică sesizarea caracterului nou al sistemului 

totalitar. Contrar aparenţelor, dominaţia totalitară se opune principiului autorităţii şi destabilizează 

orice ierarhie veritabilă, ca element de claritate şi de stabilitate contrar logicii totalitare19. 

Totalitarismul este un regim în care centrul puterii devine nelocalizabil. Dar, pe de altă parte, el 

                                                 
16 Ibidem, p. 337. 
17 Ibidem, p. 367.  
18 Paul Johnson, O istorie a lumii moderne 1920-2000, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2014, pp. 54-55. 
19 Hannah Arendt, op. cit., p. 367. 
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apare ca agent omniprezent al transformării care domină această societate şi-i impune normele sale. 

El desfăşoară o intensă activitate pentru a construi societatea nouă, propovăduieşte virtuţile 

activismului, construieşte şi pune în scenă cetăţeanul ideal care vrea norma şi să se autodepăşească. 

Astfel, el îi imprimă societăţii voinţa sa, o canalizează supunând diversitatea şi detaliul activităţilor 

sale aceloraşi norme, impunându-i imaginea scopului comun20. 

În afara secolului XX, nicio altă perioadă din istoria omenirii nu a cunoscut atâta suferinţă, 

ură şi violenţă. Apogeul acestor manifestări ale răului îl constituie lagărele de concentrare, care „au 

reprezentat forma extremă de umilire a fiinţelor umane, de distrugere a identităţii lor, de 

dezumanizare ineluctabilă şi anihilare în masă. Nici comunismul, nici nazismul nu pot fi înţelese 

fără a ţine seama de esenţa a ceea ce Albert Camus a numit cândva l’univers concentrationnaire”21. 

 

3. Nazism şi comunism 

Atât comunismul, cât şi nazismul, şi-au propus să purifice lumea de vinovaţii pentru răul pe 

care fiecare îl vedea altfel. Comuniştii vedeau acest rău în religie, preoţi, proprietatea privată, 

burghezie, iar naziştii considerau răi evreii, cu variantele bolşevice sau plutocrate ale acestora. 

„Ambele mişcări partinice revoluţionare au detestat şi au denunţat liberalismul, democraţia şi 

parlamentarismul ca forme de degradare a adevăratei politici, cea care ar transcende în fapt toate 

clivajele prin consacrarea unor comunităţi perfecte (caracterizate de absenţa claselor şi unificarea 

raselor). Fundamental ateiste, atât comunismul, cât şi fascismul, şi-au amenajat obiectivele politice 

în discursuri străbătute de o pretinsă emancipare, acţionând ca religii politice menite să elibereze 

individul de obligaţiile moralei şi legalităţii tradiţionale”22. 

Comunismul şi nazismul, care nu se confundă, au totuşi unele elemente comune, cum ar fi 

partidul unic, confuziunea dintre societate şi stat, rolul central jucat de ideologie, dezvoltarea 

represiunii şi a terorii care nu priveşte doar opozanţii, ci se aplică unei întregi categorii de populaţie. 

În ambele cazuri, este respins orice semn de divizare internă şi de conflict intern; statul, partidul şi 

şeful său sunt consideraţi a încarna şi a face corp comun cu o societate omogenă. Aceste 

caracteristici comune sunt suficient de probante pentru a valida conceptul de totalitarism ca nou 

mod de dominaţie23. 

În statele totalitare, indivizii nu trebuie să dezvolte legături puternice unii cu alţii, ci trebuie 

să fie doar loiali statului, care oferă tuturor condiţii egale de viaţă. „Mişcările totalitare sunt 

organizaţii de masă ale unor indivizi atomizaţi şi izolaţi. În comparaţie cu toate celelalte partide şi 

mişcări, cea mai izbitoare caracteristică externă este impunerea unei loialităţi totale, fără rezerve, 

necondiţionată şi de nezdruncinat a membrilor lor individuali. Această condiţie este impusă de 

liderii mişcărilor totalitare chiar înainte de cucerirea puterii. Ea precedă de obicei organizarea totală 

a ţării sub propria lor conducere şi decurge din pretenţia formulată de ideologii lor că organizaţia va 

cuprinde, la timpul său, întreaga stirpe omenească”24. 

Este evident că o loialitate extremă, precum cea cerută de către organizaţia sau statul 

totalitar, nu este posibilă decât la un individ izolat de ceilalţi, chiar izolat de familie şi prieteni, a 

cărui senzaţie este că doar apartenenţa la partid sau organizaţie îl fac să aibă un loc în lume. 

Mişcările totalitare sunt posibile oriunde se găsesc mase care, dintr-un motiv sau altul, au căpătat 

gustul de organizare politică. Masele nu sunt menţinute laolaltă prin conştiinţa unui interes comun 

şi ele sunt lipsite de acea logică specifică claselor care se exprimă prin urmărirea unor obiective 

precise, limitate şi accesibile. Potenţial, masele există în orice ţară şi formează majoritatea acelor 

numeroşi oameni neutri, indiferenţi din punct de vedere politic, care nu intră niciodată într-un partid 

politic şi care rareori votează25. 

                                                 
20 Claude Lefort, La Complication, Ed. Fayard, Paris, 1999, apud Jean-Pierre Le Goff, Democraţia post-totalitară, Ed. 

Universul Juridic, Bucureşti/Universitaria, Craiova, 2012, pp. 36-37.  
21 Vladimir Tismăneanu, Diavolul în istorie. Comunism, fascism şi câteva lecţii ale secolului XX, Ed. Humanitas, 

Bucureşti, 2013, p. 15. 
22 Ibidem, p. 17.  
23 Jean-Pierre Le Goff, Democraţia post-totalitară, op. cit., p. 11. 
24 Hannah Arendt, Originile totalitarismului, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 403.  
25 Ibidem, p. 389. 



 

 

44 
 

Distrugerea sistemului de clase, după Primul Război Mondial, a reprezentat, de exemplu în 

Germania, unul din cele mai importante evenimente, fiind una din cauzele ascensiunii nazismului, 

aşa cum lipsa oricărei stratificări în rândurile populaţiei satelor ruseşti a constituit un ajutor imens 

pentru răsturnarea de către bolşevici a guvernului Kerensky. „S-a subliniat frecvent că mişcările 

totalitariste se folosesc şi abuzează de libertăţile democratice pentru a le distruge. Nu e vorba doar 

de o viclenie diabolică din partea liderilor lor sau de o stupiditate puerilă din partea maselor. E 

adevărat că libertăţile democratice se pot baza pe egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa legii; totuşi, 

ele nu-şi dobândesc înţelesul şi nu funcţionează organic decât atunci când cetăţenii aparţin unor 

grupuri care le reprezintă sau formează o ierarhie socială şi politică”26. 

După cel de-al Doilea Război Mondial, când lagărele naziste de exterminare în masă au 

devenit o teribilă revelaţie, o comparaţie între fascism şi comunism a devenit imposibilă, fiind, de 

fapt, interzisă. Cu toate acestea, în Europa interbelică o astfel de comparaţie era curentă în ţările 

democratice, un argument în acest sens fiind Eugen Lovinescu, care în a sa Istorie a civilizaţiei 

române moderne27 realizează o astfel de comparaţie. Comunismul a făcut numeroase victime, atât 

înainte, cât şi după apariţia nazismului, victime despre care, din păcate, se vorbeşte şi la ora actuală 

foarte puţin. „În ciuda Războiului Rece, în ciuda căderii Cortinei de Fier peste Europa de Est, a 

revoltelor populare înăbuşite de tancurile sovietice, a mărturiilor atâtor refugiaţi despre deportări şi 

masacre, despre ororile Gulagului, în ciuda chiar a recunoaşterii oficiale a crimelor staliniste, 

Uniunea Sovietică rămânea aliatul antihitlerist intangibil, iar doctrina comunistă, singura opţiune 

demnă de un intelectual adevărat”28. După victoria revoluţiei din octombrie 1917, forţele de 

sorginte marxistă s-au confruntat cu realitatea naţională, în realizarea idealurilor călăuzitoare. 

„Teoria marxistă – care este o teorie în privinţa preluării puterii, şi nu referitor la exercitarea ei – era 

folositoare abolirii, pentru o durată mai lungă, a dreptului şi statului. In concreto, bolşevicii au 

trebuit să constate că atât dreptul, cât şi statul erau indispensabile într-o primă perioadă de tranziţie 

a cărei durată nu putea fi precizată”29. Pentru a realiza eliminarea vestigiilor societăţii ţariste, 

bolşevicii veniţi la putere s-au folosit de chiar instrumentele juridice create de către societatea 

ţaristă, realizându-se astfel un transfer al unei părţi a trecutului, refuzat de către noii conducători, 

către societatea viitoare. 

Spiritul uman apare ca libertate pură, lipsit de nevoi materiale, situându-se deasupra raţiunii. 

Ştiinţa, morala, estetica nu sunt morală, ştiinţă ori estetică în sine, ci moduri de traducere în realitate 

a opoziţiei fundamentale între civilizaţia burgheză şi cea proletară. Libertatea absolută, cea aproape 

de miracol, este exilată, pentru prima oară, de către spirit. Prin aceasta, marxismul nu se opune doar 

creştinismului, ci tuturor ideilor liberale idealiste, pentru care fiinţa nu determină consecinţe, ci 

consecinţele ori raţiunea determină fiinţa. Prin aceasta, marxismul devine contrariul culturii 

europene, aducând atingere curbei armonioase a dezvoltării acesteia. Pe de altă parte, ruptura cu 

liberalismul nu este totală, marxismul fiind cel care, dintr-un punct de vedere, continuă tradiţiile de 

la 1789, iacobinismul părând să-i inspire, într-o mare măsură, pe bolşevici. În plan juridico-

ştiinţific, bolşevicii au susţinut că sistemul de drept adoptat de ei este unul cu totul nou, fără vreo 

legătură cu sistemul juridic burghez, dar acest lucru este o imposibilitate atâta timp cât folosirea 

noţiunii de „drept” conduce la ideea de istorie a dreptului şi la specificitatea dreptului naţional. 

Pornind de la premisa, greşită, a ruperii oricărei legături cu anteriorul sistem de drept, bolşevicii au 

comis mai multe greşeli, una dintre ele fiind încercarea de a elimina orice relaţie cu istoria ţării 

(văzută ca fiind cea a unei clase odioase şi exploatatoare), iar cea de-a doua fiind cea a recuperării 

istoriei ţariste, pentru a explica dictatura proletariatului, ca o continuare a autocraţiei ţarului30. 

                                                 
26 Ibidem, p. 390. 
27 Eugen Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, Ed. TIPOMOLDOVA, Iaşi, 2010. 
28 François Furet, Ernst Nolte, Fascism şi comunism, Ed. Art, Bucureşti, 2007, pp. 8-9. 
29 Mario G. Losano, Marile sisteme juridice. Introducere în dreptul european şi extraeuropean, Ed. All Beck, 

Bucureşti, 2005, p. 146. 
30 Ibidem. 
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Cu toate că dreptul sovietic are particularităţile sale, în concordanţă cu ideologia care îl 

promovează, şi pentru acesta izvorul principal al dreptului pozitiv este norma juridică, generală şi 

abstractă, pe de o parte, iar pe de altă parte, şi aici se simte, şi se pune în practică, nevoia de 

codificare, diferenţa faţă de sistemele de drept ale ţărilor capitaliste rezultând din raporturile de 

producţie diferite. 

În sistemul de drept sovietic au fost adoptate mai multe coduri (al muncii, penal ş.a.), ceea 

ce arată clara aderare a U.R.S.S. la tradiţia codurilor, proprie Europei Occidentale, conţinutul 

codurilor sovietice fiind însă plin de ideologie politică. Scopul şi caracterele dreptului sovietic erau 

pe deplin în acord cu politica de stat, sarcina acestuia fiind de a contribui la realizarea unei societăţi 

antitetice celei occidentale, fiind totodată şi un drept imperial, deoarece, odată cu înglobarea altor 

state în Uniune, şi-a impus modelele şi asupra acestora, indiferent că erau sau nu în concordanţă cu 

specificul naţional şi tradiţiile. În planul relaţiilor juridice private, proprietatea individului asupra 

bunurilor a fost înlocuită cu cea a statului, iar în planul relaţiilor publice, statul, cu toate 

prerogativele şi componentele sale, a fost înlocuit de partidul unic, aceste specificităţi contribuind la 

realizarea unei organizări sociale opusă celei occidentale. 

Potrivit lui Mario Losano31, în evoluţia dreptului sovietic se pot identifica şase faze: 

comunismul de război; noua politică economică (NEP); primele planuri cincinale; stalinismul; 

dezgheţul. Prima fază a fost una haotică, deoarece se încerca trecerea la noul drept, fără a se putea 

fundamenta interpretarea şi aplicarea legii pe vechile izvoare ale sistemului juridic ţarist. 

„Judecătorul – care trebuia să decidă în procese chiar şi în ciuda acestui vid legislativ –, se putea 

referi la propria sa conştiinţă revoluţionară”32, mai ales că, după 1922 a fost interzis judecătorilor să 

facă apel la legi sau practică din perioada ţaristă. Perioada următoare, în timpul căreia s-a aplicat 

Noua politică economică a cunoscut, mai ales în planul sferei juridice a individului, numeroase 

transformări, păgubitoare în ceea ce priveşte protecţia drepturilor fundamentale. Atât în planul 

dreptului penal, cât şi în cel al dreptului civil au apărut limitări ale drepturilor individuale, care nu 

puteau fi exercitate „în contradicţie cu scopul lor socio-economic”33, scop identificat de organele de 

partid şi de stat, ceea ce conducea la arbitrariu şi încălcări ale sferei juridice a individului. Odată cu 

introducerea planurilor cincinale, în afara naţionalizării industriei şi colectivizării agriculturii, a fost 

desfiinţat în întregime comerţul privat, ceea ce a însemnat o altă limitare a drepturilor individuale. 

În planul raporturilor private, soluţia eventualelor litigii era dată în conformitate cu exigenţele 

planului cincinal, nu cu prevederile normelor Codului civil. După cel de-al doilea război mondial, a 

fost înregistrată o concentrare foarte mare a puterii politice, ajungându-se, în planul controlului 

social, să se folosească mai mult poliţia secretă decât normele juridice. În această perioadă, 

corespunzătoare conducerii exercitată de Stalin, s-a produs o întoarcere la naţionalismul rus, prin 

prisma căruia a fost reevaluat şi dreptul. În această perioadă, cel puţin în aparenţă, au fost restaurate 

instrumente juridice, au fost promulgate coduri, s-a eliminat arbitrariul în relaţiile dintre instituţiile 

publice economice. Cu toate acestea, voinţa partidului-stat şi sistemul politic erau omniprezente, 

individul având în continuare drepturile fundamentale nesocotite. Ceea ce este caracteristic acestei 

perioade este faptul că dreptul sovietic ajunge să se impună, în contextul sfârşitului războiului, şi 

altor state decât cele care făceau parte din Uniune, înlocuindu-se astfel sistemul de drept al fiecăruia 

cu cel de sorginte sovietică, fapt care a determinat masive şi grave încălcări ale drepturilor 

fundamentale ale omului. După decesul lui Stalin, dreptul sovietic încetează a mai fi un model 

pentru alte state socialiste, însăşi ideologia marxistă devenind neunitară. Ulterior anului 1991, în 

contextul general european al căderii regimurilor totalitare şi democratizării ţărilor foste marxiste, şi 

dreptul sovietic a fost înlocuit cu unul aliniat la realităţile şi cerinţele lumii moderne, în cuprinsul 

căruia se regăsesc, cu prisosinţă, principiile diriguitoare ale dreptului natural. 

Comunismul şi fascismul sunt mişcări contrare, asemănătoare şi complementare totodată, 

pentru înţelegerea lor deplină este necesar studiul comparat. Chiar dacă bolşevismul, ulterior 

                                                 
31 Mario G. Losano, Marile sisteme juridice. Introducere în dreptul european şi extraeuropean, Ed. All Beck, 

Bucureşti, 2005, p. 165.  
32 Ibidem. 
33 Art. 1 al Codului civil sovietic, citat în Mario G. Losano, op. cit., pp. 166-167. 
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comunismul, a apărut mai înainte, urmat de fascism şi nazism, nu se poate considera că ultimele 

sunt efectele primului. Pare că frica de comunism a generat apariţia fascismului, acesta din urmă 

având un caracter reactiv faţă de comunism. Totuşi, între cele două ideologii şi statele care le-au pus 

în aplicare, există asemănări structurale, date de scopul lor şi de tratamentul aplicat indivizilor şi 

sferei juridice a acestora. Potrivit lui Ernst Nolte34, sistemul liberal a constituit, prin oferta sa plină 

de contradicţii şi deschiderea totală spre viitor, matricea celor două ideologii: comunistă şi fascistă. 

Cea din urmă vrea să îi apere pe oameni de angoasa de a fi liberi şi fără determinări. Fascismul a 

avut drept ţel impunerea în funcţiile importante din stat a membrilor partidului, care, astfel, îşi 

asigura rolul de conducător al statului. Hitler a construit mişcarea nazistă pornind de la un număr 

mic de membri iniţiali, a ignorat voit programul iniţial al partidului, care, datorită conţinutului 

moderat, devenise demodat. După preluarea puterii şi începerea războiului, naziştii au trecut la 

rezolvarea problemelor ţării, între care cea mai importantă era cea a evreilor. Expulzarea acestora, 

fără vreun fel de documente, a materializat legenda Evreului Rătăcitor şi facilitat intervenţia 

germană în politica internă a altor naţiuni. ,,Legea nazistă trata întreaga lume ca intrând potenţial 

sub jurisdicţia ei, astfel încât armata de ocupaţie nu mai era un instrument de cucerire care să 

antreneze cu el o nouă lege a cuceritorului, ci un organ executiv care impunea o lege despre care se 

presupunea că exista dinainte pentru oricine. Presupunerea că legea nazistă era obligatorie dincolo 

de graniţele Germaniei şi pedepsirea negermanilor erau ceva mai mult decât simple modalităţi de 

opresiune”35. 

 

4. Concluzii 

Drama celor lipsiţi de drepturi este, în primul rând, aceea că nu mai aparţin vreunei 

comunităţi, astfel că pentru ei nu mai există lege. Naziştii au început exterminarea evreilor prin a-i 

lipsi de o sferă juridică şi de contactul cu lumea liberă. Mai apoi s-au convins că niciun stat nu-i va 

revendica şi nu va încerca să îi protejeze. Numai după aceasta au trecut la exterminare. 

Un alt aspect deosebit de important în activitatea statului totalitar a fost atingerea adusă 

dreptului la libertate, atât cea de mişcare, cât şi cea de opinie. Statul totalitar a lipsit cetăţenii de 

aceste două libertăţi esenţiale, făcând ca individul să devină static, atât în ce priveşte deplasarea, cât 

şi în ce priveşte emiterea şi schimbul de opinii. „Privarea fundamentală de drepturi ale omului se 

manifestă, în primul rând şi mai presus de orice, prin privarea de un loc în lume în care să le facă 

opiniile semnificative şi acţiunile eficace (…) Ei nu sunt deposedaţi de dreptul la libertate, ci de 

dreptul la acţiune; nu de dreptul de a gândi orice le-ar plăcea să gândească, ci de dreptul la 

opinie”36. 

Regimurile totalitare sunt specializate în primul rând în nesocotirea drepturilor omului, 

având în vedere faptul că acestea identifică ce este bine cu ceea ce este util pentru colectivitate, 

astfel că puterea absolută a dreptului natural sau a religiei îşi pierd orice autoritate. „Crimele 

împotriva drepturilor omului, care au devenit o specialitate a regimurilor totalitare, pot fi în 

continuare justificate de pretextul că dreptul este echivalent cu a fi bun sau util pentru întreg, 

putându-se face distincţie între părţile întregului”37. Regimurile totalitare încearcă să transforme 

societatea pentru a-şi atinge obiectivele ideologice, care presupun lipsa claselor sociale ori 

guvernarea de către o rasă superioară. Modalitatea de acţiune a statului totalitar este diferită de cea a 

statului democratic, statul totalitar împingând limitele controlului în zone ale vieţii private şi de 

familie, în şcoli, ori în zonele activităţilor de recreere. Toate instituţiile sunt controlate de partidul-

stat, dar nu prin intermediul legii, ci prin intermediul puterii discreţionare, care poate trimite pe 

oricine în lagărul de concentrare sau în Siberia Gulagului, ori la moarte, după o sumară verificare 

într-un simulacru de proces. 

                                                 
34 Der Faschismus in seiner Epoche, München, 1963. 
35 Hannah Arendt, Originile totalitarismului, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 513. 
36 Ibidem, p. 370. 
37 Ibidem, p. 373. 
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Cel mai important lucru pentru noi este să nu uităm ce a însemnat statul totalitar şi să 

continuăm să aducem aminte celorlalţi sau să le spunem celor care nu l-au trăit. Acest lucru va 

ajuta, în primul rând, la înţelegerea totalitarismului şi a istoriei în general. Pledând pentru 

reamintire, Anne Applebaum, din punctul de vedere al occidentalului, care nu a cunoscut direct 

statul totalitar, arăta: „Totuşi, dacă nu vom încerca mai bine să ne amintim, vor fi consecinţe şi 

pentru noi toţi. În primul rând, înţelegerea noastră vizavi de ce se petrece acum în fosta Uniune 

Sovietică va fi şi mai denaturată de interpretarea greşită a istoriei. Şi dacă am fi ştiut realmente ceea 

ce Stalin le-a făcut cecenilor, şi dacă am fi simţit că aceasta a fost o crimă cumplită îndreptată 

împotriva naţiunii cecene, nu numai că Vladimir Putin nu ar fi putut să le facă acelaşi lucru acum, 

dar nici noi nu am fi putut să stăm deoparte şi să asistăm la asta nepăsători”38. 
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Abstract: 

The assurance of the execution of custodial sentences by those against whom a final court 

decision has been pronounced is an exclusive attribute of the state. 

The role of the custodial sentence is to re-educate the person who committed an antisocial 

deed and not to dehumanize or "re-qualify" him or her for the commission of new offenses. 

The achievement of the essential objective of the custodial sentence can only be done in 

compliance with the domestic and international legal norms. 
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1. Scurtă privire asupra pedepselor privative de libertate 

Sancționarea celui care a comis un rău altcuiva, se pierde în negura istoriei.      Izvoarele 

scrise sau nescrise nu pot stabili cu exactitate când și cum a apărut acest lucru. Se prezumă că 

tragerea la răspundere a celui vinovat a apărut undeva în epoca comunei primitive, ca necesitate de 

protejare a intereselor individuale sau de grup. 

Evoluția societății a condus inevitabil și la apariția unor norme de conduită pentru membrii 

societății în toate fazele dezvoltării ei, norme care dacă erau încălcate atrăgea răspunderea celui 

vinovat.  

Așa se face că au apărut pedepsele pentru cei care nu respectau normele de conduită stabilite 

pentru toți membri societății. 

La început, pedepsele au fost de natură a-l obliga pe făptuitor să repare răul făcut, sau să 

răspundă potrivit principiului legii talionului ”ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”. 

Normele de conduită au cunoscut o permanentă transformare în funcție de nevoile societății, 

ajungându-se la separarea autorilor faptelor antisociale de colectivitatea din care proveneau pe o 

perioadă oarecare de timp, stabilită prin normele care reglementau conduita generală. 

În aceste condiții generice, au apărut instituțiile specializate să custodieze pe cei care 

trebuiau să fie izolați de colectivitate datorită comportamentului lor antisocial, instituții care în 

România au fost mai întâi gropnițe, ocne, apoi locuri speciale din incinta mănăstirilor, apoi temnițe, 

iar în final penitenciare. 

De la înființarea penitenciarelor, acestea, niciodată nu au putut asigura celor cazați în aceste 

unități, condiții similare cu cele ale persoanelor libere, mergându-se pe ideea că cei care ajung în 

aceste instituții, trebuie să simtă o suferință pentru răul pe care l-au produs și datorită cărui fapt au 

fost izolați de colectivitate. 

Începuturile vieții carcerale arată conform documentelor vremii, că viața în penitenciare era 

precară, alimentația mai mult decât insuficientă, echiparea și cazarea deținuților fiind făcute în 

condiții pe care azi ne este greu și să ni le imaginăm. 

Cu toate condițiile deosebit de grele din penitenciare, rata infracționalității nu a scăzut 

niciodată, în nicio epocă.  

Am putea afirma că din contră, fenomenul infracțional a cunoscut și el odată cu dezvoltarea 

societății o dezvoltare similară dacă nu una chiar mai mare, astfel că nu de puține ori societatea a 

fost surprinsă nepregătită din punct de vedere legislativ față de varietatea de infracțiuni comise. 

Evoluția fenomenului infracțional a determinat societatea ca permanent să elaboreze măsuri 

legislative de natură a proteja cetățeanul și valorile acestuia materiale și spirituale. 
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Odată cu acestea s-au elaborat însă și măsuri de reglementare a viții celor condamnați la o 

pedeapsă privativă de libertate, acestea punându-se în acord și cu legislația internațională sau cu 

prevederile tratatelor internaționale semnate și ratificate de România. 

 

2. Condițiile de viață ale persoanelor private de libertate, din penitenciarele românești 

Penitenciarele din România se înființează și funcționează pe baza unei hotărâri de guvern1. 

În baza acestei hotărâri, penitenciarele sunt încadrate cu personal specializat, având calitatea 

de funcționari publici cu statut special, ce au rolul de a custodia persoanele private de libertate 

printr-o hotărâre judecătorească și de a le asigura condițiile de viață și de muncă conforme legilor și 

normelor în vigoare. 

Executarea unei pedepse privative de libertate se face conform prevederilor legale2 iar 

condițiile stabilite de acestea, sunt în acord cu legislația internă și internațională. 

Pe baza Legii de executare a pedepselor și a Regulamentului de aplicare a acesteia3, pe 

timpul executării pedepselor privative de libertate, persoanele care se află într-o asemenea situație, 

beneficiază – cu mici excepții - de toate drepturile și libertățile cetățenești prevăzute în Constituție. 

Cazarea acestora4 se face în spații anume destinate, în funcție de regimul de executare a 

pedepsei privative de libertate, au asistență medicală gratuită, condiții de educație și de petrecere a 

timpului liber, calificare și recalificare, acces la informații de interes public prin mijloace mass-

media, iar hrănirea se face pe baza unor norme stabilite la nivelul Ministerului sănătății în funcție de 

participarea la activități productive, starea de sănătate sau de apartenența la o confesiune religioasă 

ce impune un anumit regim alimentar. 

Pentru a preveni apariția sentimentului de degradare socială, s-a luat măsura ca pe timpul 

executării pedepselor privative de libertate fiecare persoană din această categorie să poarte 

echipament personal și nu uniformă de penitenciar de anumite culori sau cu anumite însemne care 

să îi afectez imaginea personală sau dreptul la identitate. 

De asemenea, pe timpul executării pedepsei privative de libertate, în funcție de nivelul de 

pregătire, în penitenciar se derulează cursuri de: alfabetizare, școlare primare și gimnaziale, de 

calificare și recalificare. 

Cu respectarea anumitor condiții stabilite prin lege, această categorie de persoane poate 

urma și cursuri medii și superioare, precum și activitate de cercetare științifică pentru realizarea 

unor lucrări care le aduc câștiguri materiale dar și zile considerate ca executate pe baza lucrărilor 

elaborate. 

Pentru toate categoriile de persoane private de libertate, legiuitorul a prevăzut posibilitatea 

liberării condiționate5 înainte de executare efectivă a cuantumului pedepsei stabilite de instanța de 

judecată. 

Instituția liberării condiționate a fost reglementată având în vedere mai multe aspecte și 

anume: 

- determinarea persoanelor private de libertate de a avea pe perioada detenției un 

comportament corespunzător; 

- încercarea de obișnuire cu munca sau de menținere a formei de lucru pentru ca odată 

eliberați să poată mai ușor să-și găsească un loc de muncă și să se reintegreze în societate 

                                                 
1 Art. 11, pct. 2 din Hotărârea guvernului nr.756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Justiţiei. 
2 Legea 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în 

cursul procesului penal. 
3 Hotărârea Guvernului nr. 175/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind 

executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
4 Ordinul Ministrului Justiției nr. 433/C din 5 februarie 2010 pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind 

condițiile de cazare a persoanelor private de libertate. 
5 Art. 99 și următoarele din Codul penal. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/108211
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- participarea cât mai multor deținuți la activități educative și lucrative, care să le aducă 

zile câștig ca urmare a rezultatelor obținute și pe baza acestora să beneficieze mai repede 

deliberarea condiționată 

- menținerea în detenție a unui număr cât mai mic de persoane pentru reducerea 

cheltuielilor cu întreținerea acestora, dar mai ales pentru ca societatea să aibă cât mai multe 

persoane active care să producă și nu să consume fără a produce nimic. 

Pe timpul executării unei pedepse privative de libertate, persoanei condamnate i se asigură 

dreptul de a menține legătura cu membrii de familie, dar și cu lumea exterioară6, atât prin vizitarea 

de către membrii familiei dar și de către alte persoane. Printre acestea se numără și avocatul, fie ales 

fie numit din oficiu. 

Accesul în penitenciar a avocatului pentru întâlnire cu clientul său (persoana condamnată), 

nu este supusă respectării unei anumite periodicități sau perioadă din zi – respectarea unui anumit 

program -  acesta având acces nelimitat pe baza contractului de asistență întocmit între cei doi. 

În ceea ce privește posibilitatea menținerii legăturii cu familia, persoanele private de 

libertate au dreptul pe perioada executării pedepsei, în afară de vizitele directe, la convorbiri 

telefonice de la posturi telefonice instalate în incinta locurilor de cazare, dar și la corespondență. 

Aici trebuie făcută următoarea precizare: persoanele private de libertate care nu au 

posibilități financiare în a-și procura cele necesare purtării unei corespondențe – indiferent cu cine – 

primește cu titlu gratuit din partea administrației penitenciarului cele necesare corespondenței, 

petiționării sau adresării unor instituții interne și internaționale, dreptul la corespondență fiind 

nelimitat. 

 

3. Concluzii  

Bazat pe sistemul legislativ internațional, al prevederilor tratatelor și pactelor pe care 

România le-a ratificat, condițiile de detenție din unitățile specializate în acest sens din România, 

asigură toate condițiile necesare unei vieți decente în penitenciare. 

Aplicarea ultimelor prevederi legislative7 privind acordarea unor zile câștig ca urmare a 

executării pedepsei în condiții necorespunzătoare, vin să demonstreze caracterul profund umanist al 

sistemului execuțional penal din România. 
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Abstract: 

Under environmental law principles, there is a risk of environmental damage and whether it 

is a certain risk or an uncertain risk. By establishing certainty or uncertainty, it can be determined 

which principle applies: prevention or precaution. The precaution principle deals with uncertain 

risks and the prevention deals with certain risks. Risk foresight is a managerial problem because 

risk is embedded in the system structure1. 

In the broad sense, risk is defined as a relationship between hazard and protection. Between 

them, there is an inversely proportional ratio, the higher the protection, the less likely the hazard 

will be and the risk will be lower. If, on the contrary, the protection is lower, the hazard will be 

more likely, and hence the risk will also be greater. 

The design of the protection will always be done by taking into account the extent of the 

hazard that may occur at the installation and the risk represented by the respective technological 

process. The hazard consists of probable events, which are usually referred to as possible scenarios 

in risk analysis. 

Protection is a set of managerial and technical measures capable of diminishing or 

eliminating the degree of total or partial damage to the system under consideration. The calculation 

of the risks and consequences related to the occurrence of the risk event raises legal issues in 

connection with the repair of the damages caused to the persons and goods, as well as the natural 

anthropic factors of the environment. 

 

Keywords: pollution; industrial activities; risk; protection; damages; environment. 

 
 

1. Introducere 

Foarte mult timp omenirea şi bazele sale economice s-au dezvoltat în conformitate cu un 

scop bine determinat: cel al obţinerii profitului, astfel încât nu se punea problema poluării 

industriale. 

Monopolul tehnologic şi anti-ecologic a reuşit să se dezvolte pe baza descoperirilor din 

ştiinţa şi tehnica epocii industriale, dar şi a avantajelor pe care le aducea o producţie de serie mare. 

Abia în momentul în care activităţile umane, inclusiv cele din domeniul industriei, au devenit 

periculoase pentru mediu, au început să existe semne de întrebare privind utilitatea şi eficienţa 

ramurilor industriale periculoase. 

Din acel moment s-a optat pentru creşterea industrială continuă, dar cu stabilirea de limite şi 

garanţii, tehnologii de protecţie, organisme de control, metode şi tactici pentru stimularea producţiei 

curate şi pentru determinarea pericolului prezentat de anumite tehnologii, toate fundamentate pe 

cunoaşterea şi pe colaborarea statelor în scopul dezvoltării durabile şi curate. 

Din această perspectivă s-a pus problema contradicţiei dintre industriosferă şi biosferă, ale 

cărei forme exacerbate o reprezintă riscurile ecologice, aspect dezbătut la Conferinţa ONU pentru 

dezvoltare durabilă de la Johannesburg din 2002. Riscul ecologic potenţial reprezintă 

„probabilitatea producerii unor efecte negative asupra mediului ce pot fi prevenite pe baza unui 

studiu de evaluare"2 

                                                 
1 V. Gheorghe, Cibernetica riscului şi securităţii tehnologiilor şi echipamentelor nucleare, Revista „ENERG", nr. 

1/1986,  p. 302. 
2 F. Bran, I. Ioan, D. Marin, Mic lexicon de protecţie a mediului, Editura Economică, Bucureşti, 1999, p. 144. 
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În cadrul principiilor de drept al mediului se pune problema riscului de a se produce o daună 

ecologică şi dacă este vorba de un risc cert sau de un risc incert. Prin stabilirea certitudinii sau 

incertitudinii se delimitează şi principiul care se aplică: cel al prevenirii sau cel al precauţiei. 

Precauţia se ocupă de riscurile incerte, iar prevenirea de riscurile certe. Prevederea riscurilor este o 

problemă managerială, deoarece riscul este încorporat în structura sistemului3. 

În sens larg, riscul este definit ca un raport între hazard şi protecţie. Între ele fiind un raport 

invers proporţional, cu cât protecţia va fi mai mare, cu atât hazardul nu se va produce uşor, iar riscul 

va fi mai mic. Dacă, invers, protecţia va fi mai mică, hazardul va avea probabilitate mai mare, şi, 

deci, riscul va fi şi el mai mare. 

Concepţia protecţiei se va realiza ţinând cont întotdeauna de proporţia hazardului ce poate 

interveni la instalaţie şi de riscul pe care îl reprezintă respectivul proces tehnologic. Hazardul constă 

în evenimente probabile, care, de obicei, în analizele de risc, sunt punctate ca scenarii posibile. 

Protecţia este un ansamblu de măsuri manageriale şi tehnice capabile să diminueze sau să 

înlăture gradul de deteriorare totală sau parţială a sistemului analizat. Calculul riscurilor şi al 

consecinţelor apariţiei evenimentului de risc ridică probleme juridice, în legătură cu repararea 

pagubelor cauzate persoanelor şi bunurilor, precum şi a factorilor naturali antropici ai mediului. 

Construcţiile juridice privind acoperirea prejudiciilor cauzate de accidentele tehnologice cu 

risc major (poluări radioactive, poluări prin hidrocarburi, explozii) se fundamentează pe relaţia : R = 

H/P. Acest raport este convertit, în cadrul răspunderii obiective, într-un raport juridic în care: 

- riscul este determinat prin studiul de risc, încorporat în studiul de impact în faza de 

cercetare a proiectului de investiţie, care se transformă într-o obligaţie de constituire a fondului de 

indemnizare a victimelor sau a sistemelor de asigurare;  

- hazardul este motivaţia instituirii răspunderii obiective date de producerea lui; 

- protecţia se converteşte în dreptul de garanţie, preconstituit legal în instrumente menite să 

fundamenteze dreptul la despăgubiri4. 

Pentru a fi evaluat, riscul urmează o structură de analiză în care se întocmesc scenarii pentru 

fiecare situaţie în parte, în funcţie de posibilitatea apariţiei evenimentului, stabilindu-se ulterior 

valorile consecinţelor produse prin posibilul accident şi sensibilitatea decidentului la situaţiile 

respective. În finalul raportului se menţionează unităţile asociate. 

 

2. Prevenirea degradării mediului. Principiul prevenirii. Generalităţi 

Practica a demonstrat că ceea mai bună strategie de acțiune în materie de mediu constă în a 

prevenii producerea poluărilor și a  vătămărilor ecologice,mai degrabă decât în a încerca remedierea 

efectelor acestora. 

Acțiunea preventivă este o acțiune anticipatoare,fiind preferabilă măsurilor posterioare,de tip 

reperator ,restaurator sau represiv,însă cele două tipuri de intervenție nu se exclud,ele fiind 

complementare. Prevenirea implică,pe de o parte,evaluare riscurilor pentru a evita pericolele, iar pe 

de altă parte,acțiuni bazate pe cunoașterea situației prezente,pentru neproducerea degradării 

mediului. 

Principiul prevenirii presupune atât acțiuni asupra cauzelor care produc poluarea sau 

degradarea,prin utilizarea de tehnologii ecologice în cadrul proceselor de producție,cât și activități 

de limitare a efectelor distructive sau nocive pentru factorii de mediu. 

Există o serie de instrumente care contribuie la realizarea acestui principiu precum: 

-obligația de a lua în calcul cerințele protecției mediului denumit și studiu de impact 

ecologic; 

-autorizația prealabilă a activităților poluante; 

-acțiunea la sursă în prvința bunurilor și produselor cu pericol de poluare; 

-ecoauditul; 

                                                 
3 V. Gheorghe, Cibernetica riscului şi securităţii tehnologiilor şi echipamentelor nucleare, Revista „ENERG",  nr. 

1/1986, p. 302. 
4 Ştefan Ţarcă, Dreptul mediului, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, p. 66. 
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Este deosebit de importantă obligația de a evalua și de a lua în calcul cerințele protecției 

mediului cu ocazia oricărei acțiuni publice sau private care se preconizează a avea un impact asupra 

calității factorilor de mediu. 

În zilele noastre există din ce în ce mai mult o serie de proceduri administrative,precum 

studiile de impact,care au ca scop să împiedice realizarea unor obiective economico-sociale cu 

impact asupra mediului, fară măsuri corespunzătoare de prevenire a acestuia. De asemenea se 

solicită bilanțul de mediu și programul de conformare,în scopul de a stabili regimuri speciale de 

desfășurare a unor activități cu pericol de poluare (precum cel al deșeurilor toxice, îngrășămintelor 

chimice, pesticidelor etc.). 

Principiul a fost evocat și în jurisprudența Curții Internaționale de Justiție,care a statuat că 

,,nu pierde din vedere că,în domeniul protecției mediului,vigilența și prevenția se impun  mai ales 

ca urmare a caracterului adesea ireversibil al prejudiciilor cauzate mediului și a limitelor inerente 

mecanismelor de reparare a acestui tip de pagube”5. 

  În legislația românească acest principiu este consacrat în mod expres în art.3 lit.c din 

O.U.G. nr.195/2005,fiind consecrate și două aplicații ale sale:principiul integrării cerințelor de 

mediu în celelalte politici sectoriale-art.3 lit.a și principiul reținerii poluanților la sursă-art.3 lit.d.  

 

3. Principiul prevenirii în dreptul UE al mediului 

„A preveni" se referă la acel tip de acţiune de avertizare, de preîntâmpinare sau de înştiinţare 

dinainte a cuiva despre un eveniment sau fapt care urmează să se întâmple într-un viitor apropiat6. 

Practica în domeniu a demonstrat că cea mai bună strategie de mediu constă în a preveni 

producerea poluărilor şi a vătămărilor ecologice de orice fel, în locul încercării de a remedia 

efectele acestora. Prevenirea implică evaluarea riscurilor pentru a evita pericolele, precum şi acţiuni 

bazate pe cunoaşterea situaţiei prezente, pentru neproducerea degradării mediului7. 

Principiul prevenirii presupune evaluarea riscului şi impactului ecologic în vederea adoptării 

măsurilor de evitare a producerii consecinţelor negative pentru mediu ca urmare a acţiunilor socio-

umane8 

În acest sens pentru a preveni, a preîntâmpina dezechilibrele ecologice şi efectele lor 

negative este necesară evaluarea riscurilor pentru evitarea pericolelor, iar pe de altă parte o bună 

cunoaştere a situaţiei mediului, în prezent, pentru neproducerea prejudiciilor în viitor. 

Prevenirea poluării defineşte orice acţiune care reduce sau elimină crearea poluanţilor sau 

deşeurilor la sursă, obţinută prin activităţi care promovează, încurajează sau impun schimbări în 

tiparele comportamentale de bază ale unei întreprinderi sau în orice alt tip de activitate susceptibilă 

să producă poluare. 

Principiul prevenirii poluării derivă din obligaţia cu caracter general de evitare a producerii 

de pagube asupra mediului.  Actuala focalizare pe prevenire a poluării, manifestată atât de industrie 

cât şi de factorii de decizie politică, reflectă o recunoaştere sporită a realităţii că evitarea sau 

reducerea poluării este aproape întotdeauna mai puţin costisitoare decât remedierea sau refacerea 

unei zone contaminate.9 

Principiul porneşte de la realitatea că o atare atitudine comportă costuri mult mai reduse 

decât remedierea calităţii factorilor de mediu, iar pe termen lung continua refacere a deteriorării şi 

compensării pagubelor va conduce la stagnarea şi chiar la frânarea dezvoltării. Prevenirea implică 

evaluarea riscurilor pentru a evita pericolele potenţiale precum şi acţiuni bazate pe cunoaşterea 

exactă a situaţiei prezente. 

În termeni generali, principiul prevenirii poluării a fost adoptat prin Declaraţia de la 

Stockholm: „ Trebuie stopate evacuările de substanţe toxice sau de alte substanţe şi eliberările de 

căldură, în atare cantităţi sau concentraţii, care pot produce depăşirea capacităţii mediului de a le 

                                                 
5 C.I.J., Affaire Gabcikovo-Nagymaros(Hongrie/Slovaquie),arret du 25 septembre 1997, p. 140. 
6 Dicţionarul Explicativ al Limbii Romane, Ediţia 1998, p. 256. 
7 Mircea Duţu, Dreptul mediului: Tratat: abordare integrată, Bucureşti, Editura Economică, 2003, p. 121. 
8 Ciprian Raul Romiţan, Dicţionar de dreptul mediului, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2004, p. 135. 
9 C.Ionescu, Politici de management de mediu, Catedra de Hidraulică şi Maşini Hidraulice, Bucureşti, 2003, p. 23. 
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face inofensive, pentru a asigura că ecosistemele nu vor fi supuse unor pagube ireversibile 

severe".10 

În conţinutul semnificaţiilor sale, principiul presupune atât acţiuni asupra cauzelor care 

produc poluarea sau degradarea, cât şi activităţi de limitare a efectelor distructive sau nocive pentru 

factorii de mediu. 

Este edificatoare obligaţia de a lua în calcul cerinţele protecţiei mediului cu ocazia oricărei 

acţiuni publice sau private care riscă să aibă un impact negativ asupra calităţii factorilor mediului. 

În această direcţie se afirmă o serie de procedee administrative precum studiile de impact, bilanţul 

de mediu, programul de conformare precum şi preocupările de a stabili regimuri de desfăşurare a 

unor asemenea activităţi. 

Generalizarea fenomenelor poluante şi amplificarea efectelor lor au determinat, în planul 

reglementărilor juridice, abordarea integrată a măsurilor necesare prevenirii, reducerii şi controlului 

poluării, urmărindu-se asigurarea unui grad ridicat de protecţie a mediului, considerat în întregul 

său, în acord cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a obligaţiilor ce rezultă din convenţiile 

internaţionale din acest domeniu. 

În acest scop, autoritatea competentă pentru protecţia mediului coordonează elaborarea şi 

actualizarea reglementărilor privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării; asigură luarea 

măsurilor pentru informarea permanentă privind evoluţia celor mai bune tehnici disponibile în 

structurile sale, făcând publice aceste informaţii; verifică respectarea dispoziţiilor legale pentru ca 

activităţile vizate de lege să se desfăşoare astfel încât să fie luate toate măsurile adecvate pentru 

prevenirea poluării şi pentru promovarea celor mai bune tehnici disponibile, cu respectarea 

prevederilor privind valorile limită de emisie pentru poluanţii aerului şi apei. 

Aplicarea acestui principiu reclamă, pe de o parte, reglementarea unor obligaţii cu caracter 

preventiv, iar pe de altă parte, promovarea unor activităţi care să conducă la evitarea producerii 

unor modificări negative privind calitatea mediului. 

Principiul prevenirii degradării mediului a fost definit încă din primul program de acţiune 

(1973), când s-a conştientizat necesitatea acţiunilor de preîntâmpinare a prejudiciilor ecologice, în 

locul reparării acestora. 

Principiul a fost subliniat şi în cadrul următoarelor programe de acţiune (mai ales cele din 

1977 şi 1983). În acest sens, s-a afirmat necesitatea de a ţine cont de posibilele incidente încă din 

faza de debut a oricăror procese tehnice, de planificare şi de decizie. În acest scop au fost prevăzute 

proceduri pentru evaluarea unor atare incidente. 

În cadrul dreptului U.E., principiul prevenirii a cunoscut dezvoltări specifice, însă ideea 

centrală a acestuia se referă tot la acţiunea preventivă care este mai puţin costisitoare în comparaţie 

cu repararea daunelor ecologice, care de cele mai mult ori sunt foarte greu de cuantificat. 

În conţinutul semnificaţiilor sale, principiul presupune atât acţiuni asupra cauzelor care 

produc poluarea sau degradarea (prin retehnologizarea ecologică a proceselor de producţie), cât şi 

activităţi de limitare a efectelor distructive sau nocive pentru factorii de mediu. 

Cerinţele principiului s-au exprimat, pe de o parte, în introducerea de obligaţii cu caracter 

preventiv, iar pe de altă parte, prin promovarea unor activităţi ori proceduri care riscă să ducă la 

evitarea unor modificări negative ale calităţii mediului. 

În acest sens, este reprezentativă obligaţia de a evalua şi de a lua în calcul cerinţele protecţiei 

mediului cu ocazia oricărei acţiuni publice sau private care riscă să aibă un impact nefavorabil 

asupra calităţii factorilor de mediu. Din această perspectivă se afirmă tot mai mult o serie de 

proceduri administrative, precum studiile de impact (care au ca scop împiedicarea realizării unor 

obiective economico-sociale cu impact asupra mediului, fără măsuri corespunzătoare de prevenire a 

acestuia), ori bilanţul de mediu şi programul de conformare sau preocuparea de a stabili regimuri 

speciale de desfăşurare a unor asemenea activităţi (precum cel al deşeurilor toxice, îngrăşămintelor 

chimice şi pesticidelor). 

                                                 
10 Declaraţia de la Stochkolm, 1972. 
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Aplicabilitatea principiului prevenirii este mai evidentă la nivel internaţional, sub forma   

măsurilor  de   gestiune   a   riscului   cunoscut,   precum   şi  în   cazul   protecţiei biodiversităţii şi 

în jurisprudenţa  Curţii Internaţionale de Justiţie, care a statuat că „... nu pierde din vedere că, în 

domeniul protecţiei mediului, vigilenţa şi prevenţia se impun mai ales ca urmare a caracterului 

adesea ireversibil al prejudiciilor cauzate mediului şi a limitelor inerente mecanismelor de reparare 

a acestui tip de pagube"11. 

La nivel naţional, principiul a fost consacrat prin art. 3 lit. b din Legea privind protecţia 

mediului (abrogată), cu titulatura de „principiul prevenirii riscurilor ecologice şi a producerii 

daunelor". 

Semnificaţiile principiului rămân oarecum imprecise, legea definind la modul general cele 

două elemente componente. Astfel, riscul ecologic potenţial constă în probabilitatea producerii unor 

efecte negative asupra mediului care pot fi prevenite pe baza unui studiu de evaluare, iar daunele 

(prejudiciile) desemnează efectul cuantificabil în cost al acestora asupra sănătăţii oamenilor, 

bunurilor sau mediului provocate de poluanţi, activităţi dăunătoare sau dezastre12. 

În noua Lege privind protecţia mediului, nr. 265/2006 ,care aprobă OUG nr. 195/2005, 

principiul prevenirii este consacrat în cadrul art. 3 lit. c sub denumirea de „principiul acţiunii 

preventive", care are aceeaşi semnificaţie cu cea dată de fosta lege a protecţiei mediului. 

Mai mult, implicaţiile principiului sunt mai evidente prin delimitarea drepturilor -garanţii ale 

cetăţenilor, în cadrul art. 5 al Legii privind protecţia mediului, şi anume „dreptul la informaţia 

privind mediul"; (lit. a), „dreptul de asociere în organizaţii pentru protecţia mediului", (lit. b), 

„dreptul de a fi consultat în procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea politicii şi legislaţiei 

de mediu, emiterea actelor de reglementare în domeniu, elaborarea planurilor şi programelor (lit. 

„c"), „dreptul de a se adresa direct sau prin intermediul organizaţiilor pentru protecţia mediului, 

autorităţilor administrative şi/sau judecătoreşti, după caz, indiferent dacă s-a produs sau nu un 

prejudiciu de mediu în problemele de mediu (lit. „d"), dreptul la despăgubire pentru prejudiciul 

suferit ( lit. „e"). 

În cadrul acestor activităţi, rolul principiului revine evaluării de mediu, care are ca scop 

integrarea obiectivelor şi cerinţelor de protecţie a mediului în pregătirea şi adoptarea anumitor 

planuri şi programe care pot avea efecte semnificative asupra mediului.  

Sub forma măsurilor de gestiune a riscului cunoscut, principiul este prezent mai ales în 

dreptul internaţional, în cazul protecţiei biodiversităţii, luptei contra deşertificării şi protecţiei 

stratului de ozon. 

În alte situaţii, prevenirea poluării se referă exclusiv la reducerea deşeurilor prin metode de 

proiectare, de înlocuire a materiilor prime şi alte metode de producţie mai puţin poluante. 

În prezent, industria recunoaşte că proiectarea unui produs sau a unui proces tehnologic care 

conduce la reducerea deşeurilor este de mai multe ori mai puţin costisitoare decât utilizarea 

tehnologiilor de „reducere a poluării la capătul conductei" sau opţiunile de eliminare13. 

Cele mai moderne companii caută în prezent să reducă importul de materii prime şi energie 

şi evacuările de deşeuri, pornind de la proiectarea iniţială a unui produs şi a procesului său de 

producţie, urmată de întregul ciclu de viaţă şi sfârşind cu eliminarea sa finală. Spre exemplu, 

constructorii de automobile din Germania, proiectează maşinile pentru a reduce cantitatea de 

deşeuri care rezultă la abandonarea acestora. Fiecare componentă a maşinii este proiectată astfel 

încât să permită separarea sa facilă şi este marcată cu un cod pentru a uşura reciclarea şi reutilizarea 

sa. 

Principul prevenirii riscurilor ecologice şi a producerii daunelor se aplică riguros la 

procedura de iniţiere a evaluării impactului asupra mediului. Practic, autoritatea de mediu îşi dă 

consimţământul anterior începerii unor activităţi care ar putea produce daune mediului. Aprobarea 

se dă dacă solicitantul garantează respectarea riguroasă a condiţiilor dispuse în autorizaţie. Cerinţele 

                                                 
11 C.I.J., Affaire Gobcikovo - Nagymaros (Hongrie /Slovaquie), arret du 25 septembre 1997, 140; Mircea Duţu, op. cit.,  p. 

122; 
12 Mircea Duţu, op. cit., p. 122. 
13 Cristina Ionescu, op. cit., p. 25.  
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principiului s-au concretizat prin introducerea de obligaţii cu caracter preventiv şi prin promovarea 

unor activităţi ori proceduri care să ducă la evitarea unor modificări negative ale calităţii mediului. 

Protecţia, conservarea şi ameliorarea mediului se află în centrul preocupărilor societăţii 

globale actuale. Politicile şi strategiile din domeniul ecologic converg spre acele tipuri de acţiuni 

menite să salveze mediul. În acest sens s-a creat un sistem de proceduri preventive cu rol de control 

al domeniilor în care se produce poluare, încă din stadiul de debut. Este vorba de următoarele 

proceduri preventive:14 

- Implantarea activităţilor este o măsură cu rol de prevenire a daunelor ecologice şi constă în 

amplasarea corectă a obiectivelor economice pentru evitarea consecinţelor negative ale poluării. 

- Omologarea produselor şi aparatelor se ocupă de segmentul prevenirii poluării provocate 

de produsele chimice şi de alte produse sau servicii periculoase. Prin aceasta se acordă maximă 

atenţie autorizării, producerii, vânzării, funcţionării şi punerii în circulaţie a diferitelor produse ori 

aparate poluante, categorie în care intră autovehiculele, vapoarele, aeronavele. 

- Informarea cetăţeanului este o latură importantă a prevenirii care presupune cunoaşterea de 

către populaţie a problemelor protecţiei mediului şi implicarea activă a acesteia în luarea deciziilor 

în domeniul ecologic. 

- Instrumentele de gestiune "aposteriori" poluării care au rolul de a preveni şi de a combate 

poluarea. Controlul „aposteriori" priveşte etapa care urmează autorizării activităţii, produsului ori 

obiectului cu risc de mediu şi constă în verificarea respectării prescripţiilor stabilite prin actul de 

autorizare administrativă. Sistemul de inspecţie privind mediul este organizat de autoritatea centrală 

de protecţie a mediului şi de corpul de control ecologic. 

Este important ca, în procesul de prevenire a poluării de orice natură, să fie stabilite planuri 

de urgenţă în caz de accident sau de situaţii de criză. Procedurile de prevenire a poluării şi a 

degradării stării mediului au o reală importanţă, atât singure, cât şi combinate, iar rezultatul obţinut 

prin aplicarea lor nu poate fi decât unul de bun augur: un mediu mai durabil şi o viaţă mai 

sănătoasă. 

 

4. Principiul prevenirii în dreptul internaţional al mediului 

Acest principiu statuează prevenția pagubelor aduse mediului,precum și reducerea,limitarea 

sau controlul activitățiilor ce ar putea cauza astfel de pagube15.Tribunalul arbitral din Iron Rhine a 

constat, că ,astăzi, în dreptul internațional al mediului, se pune accentul din ce în ce în ce mai mult 

pe datoria de a preveni și că mare parte din dreptul internațional al mediului a fost formulat în 

legătură cu  impactul pe care activitățile dintr-un teritoriu îl pot avea asupra unui alt teritoriu. 

 S-a afirmat că ,,datoria de a preveni” este acum un principiu general al dreptului 

internațional care se aplică nu numai în cadrul activităților autonome,dar și în cadrul activităților 

întreprinse în implementarea diverselor tratate dintre părți16. Această tendință a fost confirmată în 

cazul Pulp Mils,unde, ICJ a arătat că ,,principiul prevenției, ca o regulă cutumiară,își are originile în 

diligența necesară pe care fiecare stat trebuie să o aibă în propriul teritoriu”17. Strânsa legătură 

dintre obligația de a preveni pagubele aduse mediului și cerința exercitării unei diligențe necesare ,a 

fost subliniată de către ICJ, care a caracerizat obilgația de a acționa cu diligența necesară, ca fiind o 

obligație ce presupune nu numai adoptarea de reguli și măsuri adecvate, dar și existența unui anumit 

nivel de vigilență în exercitarea controlului administrativ asupra operatorilor publici și privați, cum 

ar fi monitorizarea activităților întreprinse de astfel de operatori. 

Aceasta reflectă punctul de vedere al CID (ILC) în articolul 3 din  Proiectul privind 

Prevenția Pagubelor Transfrontaliere cauzate de Activităși Periculoase18, care presupune, ca statele 

să ia toate măsurile necesare pentru a preveni producerea de pagube semnificative transfrontaliere, 

                                                 
14 Angelica Cobzaru, Dreptul mediului, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004, p. 69–74. 
15 D. Goba, Le principle de Prevention en Droit International de l’Environnment,36 Revue Ivorienne de Droit 9 (2004) 
16 Cazul Iron Rhine (2005), alin. 59 și 222. 
17 Cazul Pulp Mils, para. 101. 
18 ILC,Draft Articles on Prevention of Transoundary Harm from Hazardous Activities, Art. 3. 
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sau, în orice caz, să minimizeze riscul producerii acestora. Comentariul asupra Proiectului 

evidențiază faptul că datoria diligenței necesare nu are menirea de a garanta că anumite pagube 

semnificative vor fi prevenite în totalitate,în cazul în care acest lucru nu este posibil. În această 

eventualitate, statul de origine are obligația de a întreprinde toate activitățile necesare pentru 

minimiza riscul.În acest sens,nu este garantat ca anumite pagube că nu se vor produce19. 

De asemenea,Seabed Disputes Chamber din cadrul ITLOS,a confirmat acest punct de 

vedere. În ,,Advisory Opinion on Responsabilities and Obligations in the Area”,s-a afirmat că 

obligația diligenței necesare are un conținut ce nu poate fi ușor descris în termeni preciși, întrucât 

acesta este variabil și se poate modifica în timp,însă,această obligație trebuie sa fie mai severă în 

cazul activităților mai riscante20. Ca o consecință,măsurile considerate,la un moment dat, ca având 

suficientă diligență,ar putea fi considerate ca neavând suficientă diligență în lumina unor noi 

circumstanțe, spre exemplu, dezvoltarea ștințifică și tehnologică; și se pot schimba în raport cu 

riscul implicat în activitate21. Camera(Chamber) a concluzionat că diligența necesară presupune ca 

un stat să întreprindă activități(potrivite) în concordanță cu sistemul său legal.22 În acest fel, 

obligația de a preveni poluarea este în strânsă legătură cu obligațiile procedurale, inclusiv obligația 

de a realiza un studiu / raport/ evaluare a impactului asupra mediului23. 

Principiul prevenirii se deosebește față de principiul suveranității statelor asupra resurselor 

naturale corelat cu obligația de an nu produce pagube de mediu altor state în două feluri.În primul 

rând,acesta din urmă, derivă din respectarea principiului suveranității,în timp ce principiul 

prevenției caută să minimizeze  pagubele aduse mediului, ca un obiectiv în sine. Această diferență, 

de a pune accentul pe rațiunea din spatele principiului, este relevantă pentru cea de-a doua diferență: 

sub acțiunea principiului prevenirii,un stat are obligația de a preveni nu numai pagubele 

transfrontaliere,ci și cele produse în propria jurisdicție24, inclusiv printr-o legislație potrivită, prin 

control administrativ, precum și prin alte măsuri. 

Principiul prevenrii presupune ca acțiunile să fie întreprinse într-un stadiu incipient,în cazul 

în care este posibil,chiar înainte ca pagubele să se fi produs25. Acest prinicpiu se regăsește în 

practica statelor în strânsă legătură cu multitudinea obiectivelor protecției mediului. Pe scurt, acest 

principiu interzice acele activități care determină ori pot determina pagube mediului, prin încălcarea 

standardelor stabilite în cadrul regulilor de drept internațional. Principiul prevenirii este susținut de 

un număr mare de legi interne referitoare la protecția mediului, ce stabilesc proceduri de 

autorizare,precum și adoptarea de angajamente naționale și internaționale asupra standardelor de 

mediu, accesul la informații referitoare la mediu și nevoia de a realiza evaluări ale impactului 

asupra mediului, ale modului de efectuare al anumitor activități propuse. Principiul prevenirii ar 

putea,astfel, să se regăsească in mai multe forme, inclusiv în aplicarea de penalități și stabilirea unor 

reguli de răspundere. 

Principiul prevenirii a fost aprobat,direct sau indirect, de către ,,1992 Stockholm 

Declaration”26, de ,,1978 UNEP Draft Principles”27 și de către ,,1982 World Charter for 

Nature”.Mai mult,principiul 11 din cadrul ,,1992 Rio Declaration” cere ca statele să adopte o 

                                                 
19 Commentaries to the Draft Articles on Prevention of Transboudary Harm from Hazardous Activities, Yearbook of the 

International Law Commission (2001-II), Part 2, para.7. 
20 Responsabilities and Obligations of State Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the Area 

(Advisory Opinion) (Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea, ITLOS Case No. 

17,1 February 2011), para. 117. 
21 Idem. 
22 Responsabilities and Obligations in the Area,paras. 117. 
23 Pulp Mills case,para. 204. 
24 See Judge N. Singh. ‘Foreword’  in R. D. Munro and J.G.  Lammers(eds.), Environmental Protection and Sustainable 

Development:Legal Principles and Recommedations (1986), xi-xii; in this regard, see also the principle of sustainable 

development, pp. 206-17, below. 
25 In the Gabcikovo-Nagymaros case, the ICJ noted that it was ‘mindful that in the field of environmental protection, 

vigilance and prevention are requiered on account of the often irreversible character of damage to the environment and 

of the limitations inherent in the very mechanism of reparation of this type of damage’1997) ICJ Reports 7 at 78, 

para. 140. 
26 Principles 6,7,15,18 and 24. 
27 Principle 1. 
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legislație de mediu eficace. Semnificativ,pentru dezvoltarea acestui principiu, ca unul al dreptului 

internațional, este faptul că pe acesta s-au bazat,sau a fost aprobat de către un număr mare de tratate 

ce,printre altele, reglementau anumite activități referitoare la mediu și la protecția acestuia28. Printre 

acestea se numără tratate internaționale referitoare la mediu,care printre altele, urmăresc prevenirea: 

-dispariției speciilor de floră și faună29; 

-extinderii bolilor profesionale,inclusiv a contaminării radioactive a muncitorilor; 

-introducerii și extinderii dăunătorilor și a bolilor; 

-poluării apelor prin petrol,deșeuri radioactive,substanțe periculoase,ce provin din surse 

terestre,sau orice alte surse; 

-poluării resurselor de apă,în general și râurilor; 

-poluării radioactive atmosferice; 

-modificărilor ostile de mediu; 

-efectelor adverse ale activităților care urmăresc să prevină migrația speciilor; 

-poluării aerului; 

-modificării stratului de ozon; 

-degradării mediului natural; 

-poluării de toate felurile; 

-impactelor adverse semnificative asupra mediului; 

-impactelor transfrontaliere,în general; 

-pierderii zonelor de pescuit,precum și a altor forme de biodiversitate30, ca urmare, inclusiv, 

prin eliberarea de organisme modificate genetic; 

-pagubelor aduse sănătății și mediului prin chimicale,poluanți organici persistenți,tehnologii 

de producție; 

-pericolelor create de către epave; 

-efectelor create de către fenomene naturale,în special ale schimbării climei; 

 Luate împreună,numărul mare de acorduri internaționale,oferă dovadă clară a:largului 

suport de care se bucură principiul preveniri;numărului mare de probleme de mediu ce necesită 

acțiuni preventive;tipului de activități ce ar trebui reglementate;fundamentului pe care statele,în 

realizarea acordurilor de a adopta legislații naționale eficace referitoare la mediu și la protecția 

acestuia,ar trebui să se bazeze,în conformitate cu principiul 11 al Declarației de la Rio(Rio 

Declaration). 

 

5. Concluzii  

Prevenirea poluării mută centrul atenţiei de la tratarea şi evacuarea deşeurilor pe eliminarea 

şi reducerea produşilor secundari nedoriţi. Pe termen lung, deoarece pune accentul pe minimizarea 

deşeurilor şi pe o producţie mai curată, prevenirea poluării este mai eficientă din punct de vedere a 

costurilor şi mai corectă din perspectiva mediului decât metodele tradiţionale, de control al poluării. 

Tehnicile de prevenire a poluării se aplică oricărui proces de producţie şi includ de la 

modificări de operare relativ simple şi bune practici de gospodărire, la schimbări mai ample, 

precum înlocuirea unor substanţe toxice, implementarea de tehnologii curate şi instalarea de 

echipamente de recuperare. 

Managementul poluării implică mai multe strategii de abordare a deşeurilor sau poluării. 

Strategiile care reduc sau elimină deşeurile înainte de producerea lor sunt de preferat celor care au 

în vedere tratarea sau eliminarea deşeurilor deja generate. Ierarhia acestor strategii, de sus în jos, 

este următoarea: 

                                                 
28 E.g. 1991 Alpine Convention, Art. 2(c); Integrated Coastal Zone Management Protocol, Art.10(1); 2003 Carpathians 

Convention, Art. 2. 
29 1933 London Convention, Art. 12(2) and Protocol, para. 1; 1980 CCAMLR Convention Art.2(3)(a); 2007 Gorilla 

Conservation Agreement, Art. 3(1). 
30 1992 Biodiversity Convention,Preamble and Art. 8(h) and 14(1)(d). 
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Prevenirea. Cea mai bună strategie de reducere a deşeurilor este cea care previne de la 

început apariţia deşeurilor sau a poluării. Prevenirea poluării poate necesita modificări semnificative 

ale proceselor tehnologice, dar poate furniza cele mai bune rezultate de mediu şi economice. 

Reciclarea. În cazul în care generarea deşeurilor în proces nu poate fi evitată, întreprinderea 

trebuie să aplice strategii de minimizare a deşeurilor, cum ar fi reciclarea şi reutilizarea. 

Tratarea. Atunci când deşeurile nu pot fi împiedicate sau minimizate prin reutilizare sau 

prin reciclare, întreprinderile trebuie să urmărească strategii de reducere a volumului sau toxicităţii 

lor prin tratare. Deşi prin strategii se pot reduce uneori deşeurile, ele nu sunt la fel de eficace ca 

prevenirea generării deşeurilor. 

Eliminarea. Ultima strategie ce poate fi avută în vedere o constituie metodele alternative de 

eliminare. Eliminarea corespunzătoare a deşeurilor reprezintă o componentă esenţială a unui 

program general de management de mediu: ea constituie tehnica cea mai puţin eficace. 

În implementarea unui program de prevenire a poluării de succes sunt reunite patru elemente 

şi anume: 

a. cunoştinţele tehnice sau know-how; 

b. practicile de audit; 

c. contabilizarea costurilor proiectului; 

d. monitorizarea/diseminarea. 

a. Cunoştinţele tehnice sau know-how. Cunoaşterea procesului sau know-how-ul presupune 

o cunoaştere şi o înţelegere amănunţită a activităţilor întreprinderii. Soluţiile tehnice aplicate în 

secţiile de producţie indică adesea calea de urmat pentru reducerea emisiilor şi pentru obţinerea 

unor economii în cazul unor probleme comune cu anumite tehnologii şi practici de prevenire a 

poluării, pentru care soluţiile sunt cunoscute.  

b. Practicile de audit 

Auditul privind prevenirea poluării constă în trei sub-elemente: raport, metode de elaborare 

a balanţelor de materiale şi energie, verificarea financiară. Auditul prevenirii poluării evaluează 

problema poluării, furnizează opţiuni de prevenire a poluării şi defineşte pentru management costul 

opţiunilor prin următoarele metode: 

- identificarea oportunităţilor de reducere a poluării (şi de reducere a deşeurilor/de 

economisire a energiei); 

- cuantificarea reducerilor pe care opţiunile de modificări tehnologice este probabil să le 

obţină; 

- selectarea tehnologiilor şi practicilor pe baza atractivităţii lor economice, recomandarea 

activităţilor de prevenire a poluării eficientă sub raportul costurilor. 

c. Contabilizarea costurilor proiectului 

Contabilizarea costurilor totale ale proiectului justifică, din punct de vedere economic, 

măsurile de prevenire ale poluării, pentru obţinerea suportului conducerii pentru aceste măsuri. 

Proiectele de prevenire ale poluării concurează cu celelalte investiţii de capital în activităţile 

viitoare ale întreprinderii. Prin urmare, o activitate de prevenire a poluării propusă nu trebuie doar 

să aibă sens din punct de vedere financiar, ci trebuie să fie competitivă în raport cu alte priorităţi de 

investiţii. 

d. Monitorizare şi diseminare 

Monitorizarea avantajelor obţinute prin activităţi de prevenire a poluării furnizează impulsul 

necesar pentru identificarea oportunităţilor pentru alte activităţi şi de generalizare a strategiilor, de 

prevenire a poluării. Cele mai cunoscute tipuri de oportunităţi de prevenire a poluării sunt: 

oportunităţi de prevenire a poluării fără costuri sau cu costuri scăzute, oportunităţi de prevenire a 

poluării cu costuri moderate, oportunităţi de prevenire ale poluării cu costuri ridicate. 

Principiul prevenirii are următoarele interpretări: prevenirea, înseamnă protecţie la sursă; 

principiul „minimizării" care se bazează pe ideea că poluarea minimă este cea mai bună cale de 

prevenire, este unul radical, iar cea mai radicală interpretare a principiului prevenirii este în sensul 

că acesta trebuie să ia în considerare interesele generaţiilor viitoare.31 

                                                 
31 Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2003, p. 71. 
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Semnificaţiile principiului prevenirii rămân imprecise, legea definind la modul general riscul 

ecologic potenţial şi daunele. 
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Abstract:  

Starting from the normative framework governing the legal medicine activity in Romania 

and from the general principles regarding the preparation of the forensic acts, the article presents 

and analyzes the forensic expertise acts from the Romanian legislation. 

The forensic expertise acts are as follows: the forensic certificate; the forensic ascertaining 

report; the report of forensic expertise; the analysis bulletin; the forensic notification. 
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1. Introducere 

Pe lângă prevederile Codului de procedură penală, activitatea medicinii legale 

este reglementată şi de următoarele acte normative: 

- Ordonanţa Guvernului României nr.1/2000 (O.G.R. nr. 1/2000, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 22/2000, cu completările ulterioare); 

- Hotărârea Guvernului României nr. 774/2000 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a 

dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de 

medicină legală (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459/2000); 

- Normele procedurale privind efectuarea expertizelor, constatărilor şi a altor lucrări medico-legale 

(Ordin pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări 

medico-legale nr. 1134/C/2000 al Ministerului Justiţiei şi nr. 255/2000 al Ministerului Sănătăţii, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459/2000). 

Potrivit acestor dispoziţii medicina legală îşi desfăşoară activitatea de bază pe următoarele planuri: 

I - constatarea medico-legală; 

II- expertiza medico-legală; 

III - noua expertiză medico-legală; 

IV - comisiile medico-legale de specialitate; 

V - comisiile de avizare şi control a actelor medico-legale; 

VI - consiliul superior de medicină legală. 

Actele oficiale, cu caracter probatoriu, emise în baza acestei activităţi sunt: 

1. certificatul medico-legal; 

2. raportul de constatare medico-legală; 

3. raportul de expertiză medico-legală; 

4. buletinul de analiză; 

5. avizul medico-legal. 

În sensul prezentelor norme: 

a) prin certificat medico-legal se înţelege actul întocmit de medicul legist la cererea persoanelor 

interesate şi care cuprinde date privind examinarea medico-legală; 

b) prin raport de constatare medico-legală se înţelege actul întocmit de medicul legist la solicitarea 

organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată şi 

care cuprinde date privind constatarea efectuată. Constatarea medico-legală se efectuează în situaţiile 

prevăzute la art. 181¹ din Codul de procedură penală; 

c) prin raport de expertiză medico-legală se înţelege actul întocmit de un expert la solicitarea 

organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată şi care cuprinde datele privind expertiza efectuată. 

Expertiza medico-legală se efectuează în situaţiile prevăzute la art. 172 şi urm. din Codul de procedură penală. 
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d) prin buletin de analiză se înţelege actul întocmit de specialiştii instituţiilor de medicină legală sau 

de persoanele competente din cadrul instituţiilor de medicină legală, la cererea persoanelor interesate, şi care 

cuprinde date privind examenul complementar; 

e) prin aviz medico-legal se înţelege actul întocmit de Comisia superioară medico-legală, precum 

şi de comisiile de avizare şi control al actelor medico-legale, la solicitarea organelor judiciare, prin care se 

aprobă conţinutul şi concluziile actelor medico-legale şi se recomandă efectuarea unor noi expertize sau se 

formulează concluzii proprii (art. 9, Normele procedurale privind efectuarea expertizelor constatărilor şi a 

altor lucrări medico-legale (Ordin pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a 

constatărilor şi a altor lucrări medico-legale nr. 1134/C/2000 al Ministerului Justiţiei şi nr. 255/2000 al 

Ministerului Sănătăţii, publicat în M. Of. al României, Partea I, nr. 459/2000). 

Activitatea de medicină legală se realizează prin următoarele instituţii sanitare cu caracter 

public: 

a) Institutul de Medicină. Legală "Prof. Dr. Mina Minovici" Bucureşti, unitate cu 

personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii; 

b) institutele de medicină legală din centrele medicale universitare, unităţi cu 

personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii; 

c) serviciile de medicină legală judeţene şi cabinetele de medicină legală din oraşele 

nereşedinţă de judeţ, aflate în structura organizatorică a serviciilor de medicină legală judeţene, 

subordonate, din punct de vedere administrativ, direcţiilor de sănătate publică. 

Pe lângă Institutul de Medicină Legală "Prof. Dr. Mina Minovici" Bucureşti funcţionează 

Comisia superioară medico-legală, având sediul la acest institut1. 

 

2. Actele de expertiză medico-legală 

Potrivit art. 9 din normele procedurale privind efectuarea expertizelor a constatărilor şi a 

altor lucrări medico-legale actele medico-legale sunt: 

✓ Certificatul medico-legal; 

✓ Raportul de constatare medico-legală; 

✓ Raportul de expertiză medico-legală; 

✓ Buletinul de analiză; 

✓ Avizul medico-legal. 

 

2.1. Principii generale privind întocmirea actelor medico-legale2 

a) Actele medico-legale în tot ansamblul lor, trebuie să fie redactate şi să răspundă 

necesităţilor actului de justiţie; 

b) Redactarea actelor trebuie făcută, pe cât posibil, în termeni pe înţelesul persoanelor 

fără pregătire medicală de specialitate; 

c) Se vor respecta cu stricteţe normele metodologice unitare medico-legale, privind 

descrierea leziunilor traumatice sau anatomo-patologice de orice tip; 

d) Expertul medico-legal nu are dreptul de a face încadrarea juridică a faptei în actele 

de expertiză întocmite de el sau de alţii; 

e) În situaţia în care este necesară întocmirea unui raport de constatare atunci când 

există riscul dispariţiei sau degradării unor probe expertul are obligaţia înregistrării cât mai fidele cu 

putinţă a tuturor observaţiilor sale, fără omisiuni, chiar şi în situaţia când ele par, la prima vedere, 

fară importanţă; 

                                                 
1 Adrian Cristian Moise, Actele de expertiză medico-legală, Lucrare de Disertație, Universitatea din Craiova, Facultatea 

de Drept și Științe Administrative Nicolae Titulescu, Craiova, 2007, p. 16. 
2 Vladimir Beliș, Ghid de urgențe medico-legale, Editura Scripta, București, 1998, p. 19-25; Milan Leonard Dressler, 

Probleme de deontologie și răspundere medicală, în Vladimir Beliș, Tratat de medicină legală, volumul II,  Editura 

Medicală, București, 1995, pp. 949-958. 
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f) Concluziile actelor medico-legale trebuie să fie clare, concise, în strictă concordanţă 

ştiinţifică cu materialul cercetat avut la dispoziţie şi cu epuizarea tuturor examenelor 

complementare necesare şi utile, alături de alte mijloace ştiinţifice prevăzute de lege3; 

g) În situaţia în care după epuizarea tuturor mijloacelor de studiu medico-legale 

expertul medico-legal este pus în situaţia de a nu putea răspunde la întrebările care i-au fost puse de 

organele judiciare, ori de instanţă, el trebuie să prezinte foarte clar motivele pentru care nu poate da 

răspuns la problemele ridicate şi solicitate de speţa respectivă4. 

Atunci când există posibilitatea, ca în urma cercetării medico-legale să fie necesară 

prezentarea mai multor răspunsuri privind interpretarea faptelor, acestea vor fi consemnate pe larg, 

cu precizarea valorii lor ştiinţifice5. 

h) Redactarea concluziilor trebuie făcută logic, pornind de la partea medicală certă la cea 

medico-legală care interesează de fapt justiţia şi care permite acesteia încadrarea în articolele de 

lege a speţei sau speţelor respective6; 

i) Omisiunea ori neconsemnarea unor date existente în actele medico-legale cu 

bună ştiinţă sau prin omisiune neintenţionată, atrage răspunderea penală a expertului7; 

j) Privitor la păstrarea secretului profesional expertul medico-legal trebuie să 

păstreze un echilibru perfect între necesarul actului de justiţie, pe de o parte, şi 

drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, pe de altă parte. 

  

3. Concluzii 

Proba medico-legală are concludenţă şi pertinenţă. Astfel certificatrul medico-legal este 

pertinent atunci când are legătură cu faptele săvârşite în cauza penală, iar concludenţă acestuia 

rezultă din analiza probelor esenţiale în soluţionarea cauzei. 

Raportul de constatare medico-legală este pertinent atunci când oferă informaţii cu privire la 

felul morţii, cauza medicală a morţii, leziunile de violenţă, mecanismele producerii lor şi stabilirea 

momentului decesului, iar concludenţă raportului de constatare medico-legală rezultă din analiza 

faptelor prezentate în soluţionarea cauzei. 

Raportul de expertiză medico-legală, deşi este un mijloc de probă în care sunt expuse 

opiniile unor specialişti cu privire la anumite aspecte de care depinde rezolvarea cauzelor penale, el 

nu are o forţă probantă deosebită faţă de celelalte mijloace de probă. în cazul în care în aceeaşi 

cauză au fost efectuate două sau mai multe rapoarte de expertiză medico-legale, instanţa trebuie să 

se oprească la aceea pe care o consideră mai fundamentată sub aspect ştiinţific, mai concordantă cu 

realitatea şi, bineînţeles, care se coroborează cu probele din dosar în soluţionarea cauzei, rezultând 

astfel concludenţă raportului de expertiză medico-legală. Pertinenţa raportului de expertiză medico-

legală reiese din legătura cu faptele săvârşite în cauza penală3. 

În soluţionarea unei cauze penale, proba medico-legală are un rol important, dar nu absolut, 

fiind necesar a se ţine cont şi de celelalte mijloace de probă. Aşadar, proba medico-egală nu trebuie 

să fie nici neglijată, dar nici absolutizată. 

Expertul nu trebuie şi nu poate să se substituie juristului în acte ce sunt de competenţa 

acestuia. Expertul nu-şi poate asuma atribuţii de organ de urmărire. Organul de urmărire trebuie să 

fixeze obiectul expertizei, iar nu expertul obiectul urmăririi. Totodată, expertul trebuie să 

îndeplinească sarcina primită şi să nu facă aprecieri, întemeindu-se pe informaţiile şi declaraţiile 

unor persoane, pe care a găsit el de cuviinţă să le interogheze. Mai mult, expertul nu are nici dreptul 

de soluţionare a cauzei. 

Instanţa poate aprecia concluziile expertizei şi să le admită sau nu în măsura în care ele se 

impun prin temeiul lor ştiinţific, puterea de convingere, coroborarea cu celelalte mijloace de probă. 

Când concluziile expertizei nu sunt însuşite de organul penal, acesta are obligaţia să motiveze. 

Aşadar juristul nu trebuie să-şi bazeze concluziile numai pe expertiza medico-legală. 

Actele de expertiză medico-legală, după cum am constatat sunt următoarele: certificatul 

medico-legal; raportul de constatare medico-legală; raportul de expertiză medico-legală; buletinul 

de analiză; avizul medico-legal. 

                                                 
3 Adrian Cristian Moise, op. cit., p. 48. 
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În cazul certificatului medico-legal sunt prezentate mai multe tipuri de acte: 

a) certificate medico-legale privind virginitatea, deflorarea şi violul; 

În situaţia certificatului medico-legal privind virginitatea, medicul legist constată tipologia 

himenului şi faptul că nu există rupturi himenale, lucrul ce atestă lipsa actului sexual. 

În cazul certificatului medico-legal privind deflorarea, sunt luate în evidenţă tipologia himenului şi 

existenţa unor rupturi himenale, lucru ce arată prezenţa raportului sexual şi deflorarea. O situaţie 

aparte pentru cele două certificate medico-legale privind virginitatea şi deflorarea, o constituie 

himenele complezente care au o dimensiune extrem de mică şi care pot permite efectuarea actului 

sexual fără ruperea acestora. 

În situaţia certificatului medico-legal privind violul, medicul legist recoltează din interiorul 

vaginului, într-un termen de 24 - 48 ore spermă pentru stabilirea identităţii vinovatului. 

b) certificate medico-legale privind stabilirea capacităţii sexuale a vârstei sau dezvoltării 

fizice. 

Pentru stabilirea capacităţii sexuale a unei persoane de sex masculin, trebuie avute în vedere 

vârsta acestuia şi capacitatea acestuia de procreare. Iar în cazul unei persoane de sex feminin trebuie 

avute în vedere capacitatea acesteia de a rămâne însărcinată şi posibilitatea ducerii la bun sfârşit a 

sarcinii. 

c) certificate medico-legale privind stabilirea stării obstetricale privind sarcina, 

viduitatea, avortul, naşterea şi lehuzia. 

Aceste acte au la bază examenul obstetrical făcut de medicii specialişti din unităţile 

medicale de profil. Aşadar aceste acte privesc: starea sarcinii; imposibilitatea femeii de a rămâne 

gravidă; necesitatea avortului şi urmările traumatice ale femeii după avort; naşterea şi situaţia 

medicală a femeii după aceasta. 

d) certificate medico-legale privind capacitatea psihică 

Aceste acte de expertiză medico-legale se desfăşoară în faţa unor comisii de medici 

specialişti ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor instituţii de profil, din ele constatându-se dacă 

persoana examinată are capacitate de exerciţiu sau nu. 

e) certificate medico-legale de constatare a stării de sănătatea a unei persoane. 

Aceste certificate medico-legale vizează stabilirea sănătăţii a unei persoane şi capacitatea 

acesteia de a exercita anumite activităţi sau meserii. 

f) certificate medico-legale privind leziunile traumatice. 

Concluziile acestui certificat trebuie să cuprindă următoarele puncte importante: certificarea 

leziunilor traumatice; vechimea leziunilor traumatice; mecanismul de producere a leziunilor 

traumatice şi caracteristicile agentului traumatic; stabilirea gravităţii leziunilor traumatice. 

În cazul raportului de constatare medico-legal se întâlnesc două aspecte: constatarea medico-

legală referitoare la persoanele în viaţă; constatarea medico-legală pe cadavre. Concluziile privind 

raportul de constatare medico-legal în cazul persoanelor în viaţă sunt în concordanţă cu cele de la 

certificatul medico-legal, iar prin intermediul acestora trebuie să se soluţioneze cerinţele formulate 

de instanţe şi organele judiciare. 

Concluziile raportului de constatare medico-legală pe cadavre trebuie să cuprindă 

următoarele: a) felul morţii; b) cauza medicală a morţii; c) leziunile de violenţă suferite şi 

mecanismul producerii lor; d) stabilirea momentului morţii. 

Raportul de expertiză medico-legală se cere în următoarele situaţii:4 

a) expertiza medico-legală a leziunilor posttraumatice ; 

b) expertiza medico-legală privind capacitatea de muncă; 

c) expertiza medico-legală privind identitatea; 

d) expertiza medico-legală pentru amânarea sau întreruperea executării 

pedepsei privative de libertate pe motive medicale; 

e) expertiza medico-legală psihiatrică; 

                                                 
4 Idem, pp. 49-50. 
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f) expertiza filiaţiei; 

g) expertiza pruncuciderii; 

h) expertiza medico-legală pentru stabilirea intoxicaţiei etilice; 

i) noua expertiză medico-legală. 

În cazul buletinului de analiză medico-legal se are în vedere cererea persoanelor interesate şi 

cuprinde date privind examenul medical complementar. 

În cazul avizului medico-legal se are în vedere aprobarea sau respingerea 

conţinutului şi concluziilor actelor medico-legale de către comisiile abilitate sau 

formularea unor concluzii proprii şi solicitarea de noi expertize. 
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Abstract: 

The main goal of European Union policy in competition is to ensure free and fair 

competition in the internal market, aspect that helps maximize consumer welfare, promoting 

economic efficiency, create new jobs, market integration, economic development of member 

countries.  

The aspects on all other European Union policies will be taken into account when 

formulating policy on commercial competition, it is therefore required dialogue and cooperation 

between competition authorities and authorities responsible for implementing other Europea 

policies, to achieve integrated policies. 

 

Keywords: commercial competition; interference; integrated policies; European economic 

market. 

 

 

1. Politica în domeniul concurenței la nivelul Uniunii Europene 

În Uniunea Europeană nu există reguli specifice destinate rezolvării situaţiilor de conflict 

între obiectivele diferitelor politici unionale. De aceea, singura modalitate de rezolvare rămâne 

stabilirea priorităţilor politice printr-o decizie adoptată în urma dialogului care trebuie să aibă loc 

între Comisia Europeană şi instituţiile Uniunii.  

Astfel, în anumite situații care ţin de securitatea şi sănătatea publică, progresul economic şi 

cel tehnologic, beneficiul net al consumatorilor, susţinerea IMM-urilor1 sau a activitatăţilor de 

cercetare-dezvoltare pot prima ca importanță faţă de aplicarea strictă a politicii în domeniul 

concurenţei2. 

Uniunea Europeană ţine cont de asigurării unei interferențe armonioase a politicilor din 

domeniul concurenței cu celelalte politici, în acest sens Comisia putându-şi manifesta opiniile şi 

sfaturile în legătura cu instrumentele legislative ale diferitelor politici europene, care ar avea 

implicaţii asupra politicii în domeniul concurenţei. 

Un prim exemplu de interferenţă a obiectivelor politicii în domeniul concurenţei cu cele 

aparţinând altor politici priveşte politicile legate de asigurarea funcționării pieţei interne. 

Esența pieţei interne care constă în asigurarea posibilităţii pentru întreprinderi să concureze 

de pe o poziţie de egalitate pe pieţele tuturor statelor membre. Politica în domeniul concurenţei este 

esenţială pentru funcţionarea pieţei interne, prin aceea că asigură caracterul concurenţial al 

comportamentelor întreprinderilor. 

Asigurarea egalităţii de şanse între întreprinderi are loc cu ajutorul unui arbitru neutru şi 

supranațional - Comisia Europeană, organ care, împreună cu autorităţile naţionale, realizează 

aplicarea şi asigură respectarea normelor politicii în domeniul concurenţei, sub controlul instanţelor 

europene şi naţionale. 

                                                 
1 Facem referire în acest context la teoria concurenţei pure, care pune accent pe avantajul existenței mai multor 

concurenți şi pe prevenirea acordurilor orizontale încheiate între întreprinderile concurente. Aceste din urmă acorduri, 

în ipoteza în care sunt încheiate între întreprinderi mici domeniul cercetării şi dezvoltării, avand în vedere că acestea 

promovează procesul integrării şi pot asigura posibilitatea concurenței între întreprinderile mai importante de pe piaţa 

internaţională. 
2 ICN - International Competition Network, Report on interface between Competition Policy and other Public Policies, 

9th ICN Annual Conference, Istanbul, Turkey, p. 30. 
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Totodată, politica în domeniul concurenţei asigură atingerea obiectivelor politicii privind 

protecţia consumatorilor, prin aceea că face posibilă achiziţionarea de către aceştia a bunurilor şi 

serviciilor în cele mai bune condiţii. 

În mod similar, politica de creştere economică se bucură de sprijinul acestei politici, prin 

asigurarea eficienţei economice şi prin faptul că favorizează crearea unui mediu de afaceri prielnic 

inovației şi progresului tehnologic.  

O politică concurențială proactivă susţine mediul de afaceri, contribuie la diseminarea largă 

a cunoştinţelor, ducând într-un final la obţinerea unui rezultat mai bun pentru consumatori, precum 

şi la o restructurare economică efectivă pe piaţa comună. Din moment ce politica de concurenţă 

reprezintă un element cheie pentru o politică coerentă şi integrată pentru creşterea competitivităţii 

industriilor europene şi pentru atingerea scopurilor Strategiei Europa 20203. 

Politica din domeniul concurenţei poate interfera şi cu obiectivele politicii industriale 

europene. În opinia noastră, aceasta poate fi definită ca totalitatea reglementărilor şi a măsurilor 

adoptate în baza acestora de către autorităţile europene competente (Consiliul UE, Parlamentul 

European şi Comisia Europeană) care vizează anumite sau, după caz, totalitatea sectoarelor sau 

industriilor economiei Uniunii, în vederea atingerii unor obiective variate, cum ar fi alocarea 

resurselor între anumite ramuri sau sectoare economice, restrângerea concurenţei în vederea 

protejării, și/sau promovării anumitor ramuri economice, îmbunătăţirea infrastructurii acestora 

etc.4 

Politica din domeniul concurenţei, prin menţinerea şi îmbunătăţirea caracterului concurenţial 

al pieţelor, poate contribui la atingerea unei performanţe economice mai bune a anumitor ramuri 

economice, prin realizarea alocării eficiente a resurselor, îmbunătăţirea eficienţei economice a 

întreprinderilor, promovarea progresului tehnic etc. În schimb, aşa cum am menţionat, politica 

industrială poate avea în vedere, în anumite situaţii, restrângerea concurenţei pe o anumită piaţă în 

vederea atingerii eficienţei economice sau a protejării anumitor industrii. Astfel, de exemplu, în 

cazul industriilor aflate în declin sau pe timpul crizelor economice pot fi permise anumite acorduri 

între întreprinderi având ca obiect, de exemplu, limitarea producţiei în vederea evitării 

supraproducţiei şi a asigurării supravieţuirii întreprinderilor aflate în dificultate. Din aceleaşi 

considerente pot fi permise înţelegerile între întreprinderi care au ca obiect standardizarea anumitor 

produse, licenţierea unor inovaţii tehnologice, specializarea întreprinderilor participante la acord pe 

producţia anumitor piese din componenţa unui anumit produs finit etc. Totodată, în ipoteza în care 

se observă fragmentarea excesivă a unei anumite pieţe datorită prezenţei în număr mare a 

întreprinderilor de dimensiuni mici, politica industrială poate avea în vedere limitarea numarului de 

concurenţi din ramura respectivă, astfel încât întreprinderile prezente pe piaţă să realizeze suficient 

profit pentru a rămâne pe piaţă5 . 

Totodată politica în domeniul concurenţei ţine cont şi de obiectivele politicii de dezvoltare 

regională - fiind permise, de exemplu, ajutoarele de stat acordate întreprinderilor situate în regiunile 

economice defavorizate6 - precum şi de cele ale politicilor sectoriale (energie, transport, 

telecomunicaţii etc.), sub aspectul aplicării reglementărilor în domeniul concurenţei faţă de 

întreprinderile publice din sectoarele caracterizate de prezenţa monopolului natural. 

                                                 
3 Lazăr I. (2010), Considerations on the Role of EUʼs Competition Policy in Achieving the Objectives of the Strategy 

Europe 2020, București: în Revista Curentul Juridic no. 3/2010, p. 83 – 88. Sandu Florin; Bălășoiu Anca Elena (2017), 

Dreptul European al concurenței, București: Editura Universul Juridic, p. 61.  
4 Potrivit definiţiei oficiale a politicii industriale oferite de către Comisia Europeană, aceasta cuprinde „implementarea 

eficace şi coerentă a tuturor politicilor ce determină ajustarea structurală a industriei în vederea promovării 

competitivităţii”. A se vedea, în acest sens, McDonald F., Dearden St. (2005), European Economic Integration, Edition 

Pearson Education Limited, Editura Harlow, p. 174, precum şi Dochia A. (2006), Orientări în politica industrială - de 

la teorie la practică în U.E., în revista Economia teoretică şi aplicată nr. 10/2006, p. 78. 
5 A se vedea, în acest sens, Swan D. (1983), Competition and Industrial Policy in the European Community, Editura 

Menthuen&Co., p. 199. Ishihara T. (1983), Industrial Policy and Competition Policy, New York: Faculty of Economics 

and Information Science, Hyago University,  disponibil online (http:/www.jftc.go.jp/eacpf/05/jicatext/aug27.pdf). 
6 Anumite măsuri de ajutor de stat, care, deşi au un efect evident de distorsionare a concurenţei, totuşi, în anumite 

circumstanţe (când servesc la reducerea şomajului, la dezvoltarea economică a unor regiuni etc.), pot beneficia de 

autorizare din partea Comisiei Europene.  
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Politica în domeniul concurenţei poate fi infiuenţată de contextul economic, social şi politic 

în care îşi găseşte aplicarea. Crizele economice şi financiare pot de naştere la întrebări privind 

necesitatea înăspririi sau a relaxării modului de aplicare a politicii. În ceea ce ne priveşte, 

considerăm că o relaxare în aplicarea politicii în domeniul concurenţei poate avea ca efect crearea 

unor distorsiuni suplimentare în procesul concurenţial, într-un context în care supraviețuirea 

întreprinderilor eficiente este esenţială. Considerentele socio-economice, cum ar fi de exemplu 

creşterea numărului locurilor de muncă, pot permite restrângeri ale procesului concurenţial dacă 

acestea sunt necesare în vederea asigurării unui beneficiu net comunităţii. 

 

2. Instituţii implicate în activitatea de aplicare a politicii Uniunii Europene în domeniul 

concurenţei 

Formularea şi implementarea politicii în domeniul concurenţei constituie un proces 

complex, acesta având loc cu participarea instituţiilor principale ale Uniunii Europene cu atribuţii 

legislative, consultative, executive sau judecătoreşti, după caz. Totodată, începând cu reformarea 

politicii în domeniul concurenţei, autorităţile şi instanţele naţionale participă şi ele la implementarea 

acestei politici europene, în ipoteza în care soluţionează plângeri privind practici de afaceri care 

produc efecte la nivel unional. 

Parlamentul European - singura instituţie unională aleasă prin vot democratic de către 

cetăţenii statelor membre, exercită, împreună cu Consiliul Uniunii Europene, atribuţii legislative în 

contextul aplicării politicii, efectuând totodată controlul democratic specific asupra Comisiei 

Europene, rapoartele anuale de activitate ale acesteia din urmă fiind prezentate în faţa 

Parlamentului7. 

De asemenea, două dintre comisiile parlamentare - Comisia Parlamentului European pentru 

afaceri economice şi financiare şi Comisia Parlamentului European pentru piaţa internă şi 

protecţia consumatorului - au atribuţii consultative în aspecte privind politica în domeniul 

concurenţei, care, prin activitatea lor, contribuie la identificarea şi înlăturarea obstacolelor din calea 

pieţei, precum şi la protejarea şi promovarea intereselor economice ale consumatorilor. 

Definirea direcţiilor principale de dezvoltare şi a priorităţilor politicii în domeniul 

concurenţei intră în competenţele Consiliului European8  organul de întrunire periodică a Uniunii, 

format din şefii de stat şi de guverne ai Uniunii Europene. 

Aşa cum am precizat, Consiliul UE deţine competenţe legislative împreună cu Parlamentul 

European în ceea ce priveşte adoptarea reglementărilor cu caracter obligatoriu şi cu efect direct în 

statele membre. Totodată, Consiliul de Competitivitate, format din miniştrii de resort ai statelor 

membre, deține competențe decizionale în domeniul aplicarii acestei politici 9. 

Comisiei Europene îi revine cu siguranță cel mai important rol în ceea ce privește inițierea și 

supravegherea aplicării politicii în domeniul concurenței, scopul fiind acela al aplicării uniforme și 

eficiente a acestei politici. Comisia Europeana, în calitate de reprezentant al intereselor Uniunii, 

veghează la aplicarea principiilor și regulilor politicii concurențiale, având competențe de 

investigare a practicilor de afaceri care sunt susceptibile să distorsioneze procesul concurențial de 

pe piața internă, adoptând decizii în acest sens. 

În contextul politicii reformate în domeniul concurenței, Comisia își concentrează eforturile 

asupra descurajării și reprimarii celor mai grave încălcări10, acționând în situațiile în care o anumită 

practică, prin natura si dimensiunea ei, are o semnificație politică, economică sau juridică 

                                                 
7 Cini M, McGovan L. (1998), Competition Policy in the European Union, New York: Editura Palgrave MacMillan, p. 

16; Eekhoff J. - coord. – (2004), Competition Policy in Europe, New York: Editura Springer Verlag, p. 45. 
8 Baskoy T., The Political Economy of the European Union Competition Policy, New York: Editura Routledge, p. 56. 
9 Budzinski O. (2008), The Governance of Global Competition: Competence Allocation in lntemational Competition 

Policy, Celtenham: Edward Elgar Publishing Ltd, p. 121 și urm. 
10 Considerentul nr. 3 din preambulul Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind 

punerea în aplicare a regulilor de concurență prevazute la art. 81 si 82 din Tratat - actualele art. 101 si 102 TFUE (JO L 

1, 4 ianuarie 2004), disponibil la: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:62011CC0226. 
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particulară în cadrul Uniunii Europene 11. În verificarea existenței interesului unional, Comisia ține 

cont de mai multe criterii: (i) dacă investigarea practicii poate avea loc la nivel național, în funcție 

de complexitatea cauzei și a efectelor teritoriale ale încălcării în cauză; (ii) încetarea între timp a 

practicilor în cauză sau consimțământul întreprinderilor în ceea ce privește modificarea 

comportamentului și dacă nu există efecte persistente ale comportamentului în cauză (sunt luate în 

considerare efectele teritoriale, semnificația economică a comportamentului, dimensiunile pieței, 

importanța produselor pentru consumatorii din UE, poziția de piață a întreprinderilor vizate de 

comportament); (iii) impactul comportamentului asupra funcționării pieței interne; (iv) dacă practica 

de afaceri se află deja sub analiza Comisiei. Criteriile enumerate nu au caracter exhaustiv și sunt 

aplicate cu flexibilitate12. 

Analiza practicilor de afaceri care ridică semne de întrebare în ceea ce privește 

conformitatea lor cu funcționarea pieței interne se face cu respectarea unor etape si proceduri de 

către Comisie. 

Primul pas este reprezentat de sesizarea Comisiei - care poate avea loc din oficiu, în urma 

introducerii unei plângeri oficiale de către unul sau mai multe state membre sau de către particulari 

(persoane fizice sau juridice). Sesizarea din oficiu a Comisiei trebuie să aibă la bază informații 

referitoare la piață, furnizate de către particularii care doresc inițierea unei investigații în privința 

unui anumit comportament de afaceri, fără însă să recurgă la introducerea unei sesizări oficiale. 

În urma sesizării, Comisia începe o anchetă preliminară în vederea reunirii informațiilor, a 

probelor si documentelor necesare pentru verificare unor elemente de fapt și de drept ale 

comportamentului. În această etapă procerdurală Comisa poate efectua studii de piață și desfășura 

cercetări care au ca scop delimitarea trăsăturilor specifice ale pieței. Ancheta preliminară poate avea 

ca rezultat respingerea sesizării oficiale, în situația în care acesasta este insuficient motivată sau 

dacă rezultatele anchetei preliminare indică lipsa de temeinicie a acesteia, sau începerea 

investigațiilor oficiale de către Comisie, în ipoteza în care ancheta preliminară a confirmat 

necesitatea desfășurării unor investigații suplimentare.13 

Puterile de investigație ale Comisiei Europene sunt multiple, printre care reținem: 

solicitarea informațiilor și documentelor necesare investigației de la autoritățile naționale ale 

statelor membre, precum și de la întreprinderile investigate14; luarea de declarații înregistrate la 

sediul Comisiei sau la fața locului de la personalul întreprinderii, precum și de la particularii care 

pot oferi informații pertinente; pătrunderea în incintele și mijloacele de transport aparținând 

întreprinderii investigate;15 examinarea și obținerea de copii după registrele întreprinderii, precum și 

după orice document care poate fi relevant pentru stabilirea existenței restrângerii concurențiale și a 

scopului acesteia. 

Odată cu finalizarea investigațiilor începe procedura contradictorie, începând cu trimiterea 

unei scrisori de obiecții din partea Comisiei întreprinderii/întreprinderilor cercetate. Acest 

document conține toate obiecțiile Comisiei cu privire la comportamentul în cauză, obiecții pe care 

Comisia dorește să-și bazeze decizia. Transmiterea acestei comunicări scrise reprezintă un pas 

procedural foarte important, decurgând din nevoia asigurării dreptului la apărare al întreprinderii în 

cauză. Comunicarea stabilește totodată un termen în care întreprinderea vizată trebuie să-și prezinte 

observațiile cu privire la obiecțiile reținute. Decizia Comisiei poate să se fundamenteze doar pe 

acele obiecții, cu privire la care părțile au avut ocazia să-și exprime punctul lor de vedere16. 

Exprimarea punctelor dc vedere are loc în principiu în scris, totuși, întreprinderile putând solicita 

                                                 
11 Comisia Europeană, Comunicarea Comisiei privind examinarea de către Comisie a plângerilor depuse în temeiul art. 

81 și 82 din Tratat, §11. 
12 Sandu Florin, Bălășoiu Anca Elena, op. cit., p. 63. 
13 Art. 7 din Regulamentul nr. 773/2004. 
14 Art.11 alin (4) și art. 17 - 21 din Regulamentul nr. 1/2003. 
15 În caz că este obligatorie, potrivit prevederilor naționale, aceasta trebuie obținută, oficialii Comisiei putând fi asistați 

de forțele de ordine naționale la efectuarea inspecției. Controlul autorității judiciare naționale privește legalitatea și 

proporționalitatea măsurii, nu și necesitatea acesteia sau legalizarea deciziei Comisiei. 
16 A se vedea art. 27 parag. 1 din Regulamentul nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în 

aplicare a normelor de concurențăprevăzute la articolele 81 și 82 din tratat. 
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să-și exprime punctul lor de vedere oral, în cadrul unei audieri formale17 conduse de catre 

consilierii auditori (hearing officer)18. Toate persoanele audiate au dreptul să fie asistate de către 

avocați, iar dezbaterile nu sunt publice, declarațiile fiind consemnate într-un proces-verbal. 

Exercitarea dreptului de a fi audiat poate să aiba loc în cazul în care Comisia dorește: a) adoptarea 

unei decizii de încetare a restrângerii concurențiale; b) adoptarea unor măsuri provizorii; c) 

impunerea unor amenzi. 

În practică, audierile pot avea loc la mult timp după începerea investigațiilor19, importanța 

lor fiind tot totuși una majoră, avand loc un contact direct între anchetatori și întreprinderile 

suspectate de săvârșirea unei încălcări. De asemenea în cadrul audierilor pot fi prezentate 

documente de probă noi, iar în cadrul audierilor se poate ajunge de multe ori la soluționarea 

informală a cauzei, întreprinderile ajungând să-și modifice comportamentul, renunțând la practicile 

anticoncurențiale. Astfel, statisticile arată că marea majoritate a cauzelor au fost soluționate printr-o 

soluție informală20. 

O ultimă etapă înainte de adoptarea deciziei Comisiei este reprezentata de solicitarea unui 

aviz de la Comitetul Consultativ în materie de practici restrictive și poziții dominante21, în cadrul 

unei reuniuni formale sau a unei proceduri scrise. 

Procedura în fața Comisiei ia sfârșit prin adoptarea unei decizii finale: a) de încetare 

obligatorie a încălcării politicii în domeniul concurenței; b) de adoptare a unor măsuri coercitive 

comportamentale și structurale (de exemplu, divizarea întreprinderii) proporționale cu scopul 

urmărit; c) de adoptare a unor măsuri provizorii, dacă sunt necesare măsuri urgente pentru 

prevenirea unui prejudiciu grav și ireparabil ce ar putea fi adus procesului concurențial;22 d) de 

aprobare a unor angajamente asumate de întreprinderea împotriva căreia s-a dorit pronunțarea unei 

decizii de încetare a practicii abuzive de afaceri. Prin aceste angajamente întreprinderile își asumă 

înlăturarea de bunăvoie a restrângerilor aduse procesului concurențial, ceea ce previne aplicarea de 

sancțiuni împotriva întreprinderii; e) de constatare a conformității practicii de afaceri cu normele de 

concurență - în ipoteza în care îndoielile privind conformitatea practicii de afaceri nu se confirmă 

prin rezultatul investigației; f) de impunere a unor amenzi pentru nerespectarea deciziilor formale 

                                                 
17 Alături de dreptul de a fi audiat, dreptul la apărare al părților se asigură prin dreptul lor fundamental de a avea acces la 

dosarul cauzei. În ceea ce privește întreprinderile care au primit o declarație privind obiecțiile reținute de Comisie 

împotriva lor, dreptul la apărare implică accesul la documentele pe baza cărora Comisia și-a însușit declarația de 

obiecții, fiind un aspect esențial în asigurarea garanțiilor procedurale în timpul procesului, întreprinderea putând 

formula apărări eficiente împotriva elementelor reținute împotriva ei. În ceea ce privește pe autorul plângerii, accesul la 

dosar are loc cu respectarea secretelor de afaceri ale întreprinderii acuzate. În nici una dintre ipotezele prezentate, 

accesul la dosar nu implică accesul părților la informațiile confidențiale, la documentele interne ale Comisiei sau la 

corespondența Comisiei cu autoritățile naționale din domeniul concurenței din statele membre. 
18 Consilierul auditor este un oficial al Comisiei însarcinat cu organizarea audierilor. Funcția a fost înființată pentru a 

crește obiectivitatea și transparența audierilor. Consilierul auditor veghează la respectarea drepturilor procesuale ale 

părților și rezolvă disputele între serviciile Comisiei și  părți în privința caracterului confidențial al unui document. 

Acesta elaborează un raport cu privire la modul în care s-au desfășurat audierile și dacă a fost respectat dreptul la 

apărare al părților, raport care se atașează deciziei finale și se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pentru 

detalii, a se vedea Durande S. K. Williams (2005),  The practical impact of the exercise of the right to be heard: A 

special focus on the effect of Oral Hearings and the role of the Hearing Officers, Competition Policy, Newsletter 

2/2005, p. 22-28; European Commission, Glossary, p. 23. 
19 De exemplu, în afacerea Microsoft (COMP/C-3/37.792, Decizia Comisiei din 24 martie 2004), prima audiere a avut 

loc după cinci ani de investigații și proceduri scrise, în care Comisia a emis trei declarații de obiecții, aceasta 

desfășurându-se pe durata a trei zile. 
20 A se vedea, în acest sens, European Commission (2006), Report on Competition Policy, Luxemburg: Office for the 

Official Publications of the European Union, p. 86. 
21 Organismul consultativ a fost special înființat în cadrul reformării politicii în domeniul concurenței în scopul 

cosultării Comisiei anterior adoptarii unei decizii finale. Art. 14 alin. (3) și (4) din Regulamentul nr. 1/2003. 
22 Măsura are, prin natura sa, un caracter temporar și conservator, existând în același timp posibilitatea reînnoirii ei, 

dacă este adecvat și necesar. A se vedea Madero C., Banasevic N., Hermes C., Huby J., Th. Kramler (2005), The Court 

of First instance rejects Microsoft’s request for interim measures concerning the Commission’s decision of 24 March 

2004, in Competition Policy Newsletter 1/2005, p 53-58, disponibil la: 

http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2005_1_53.pdf 

http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2005_1_53.pdf
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ale Comisiei23 - amenda poate să ajungă la 10% din cifra de afaceri totală a întreprinderii în cauză, 

pe anul financiar precedent celui în care a avut loc încălcarea; g) impunerea unor penalități cu titlu 

cominatoriu, care au rolul să ,,convingă” întreprinderile să respecte deciziile Comisiei, existând 

posibilitatea reducerii lor, în situația în care întreprinderea în cauză și-a îndeplinit obligația 

prevăzută în decizie. Valoarea acestor penalități poate fi de maximum 5% din cifra de afaceri zilnică 

medie aferentă exercițiului financiar precedent pentru fiecare zi de întârziere24 în toate situațiile în 

care Comisia recurge la aplicarea unei amenzi25, la stabilirea valorii ei trebuie să aibă în vedere 

gravitatea și durata încălcarii, volumul comerțului și valoarea mărfurilor care fac obiectul încălcării, 

mărimea și puterea economică a întreprinderii. 

Întreprinderile nemulțumite de deciziile Comisiei au posibilitatea contestării acestora în fața 

instanțelor unionale, responsabile de interpretarea și aplicarea uniformă a reglementărilor adoptate 

de legiuitorul unional. Scopul controlului exercitat de către instanțe constă în eliminarea deciziilor 

contradictorii, precum și în asigurarea îndeplinirii obligațiilor legale de către instituțiile UE26. 

Începând din 1989 soluționarea acțiunilor de anulare introduse de către particulari împotriva 

deciziilor Comisiei Europene revine în primă instanță Tribunalului de Primă Instanță, hotarârile 

acesteia putând fi atacate la Curtea de Justiție Europeană. În ceea ce privește limitele controlului, 

trebuie precizat că acesta privește legalitatea deciziilor Comisiei, controlul în privința aspectelor 

economice și de fapt fiind unul limitat, Comisia având o marjă de apreciere a datelor economice și 

de fapt ale cauzei. Anularea deciziilor Comisiei poate să intervină în ipoteza în care decizia nu 

respectă prevederile Tratatului, regulile de competențe, cerințele procedurale sau dacă a fost luată în 

urma unui abuz de drept al Comisiei. Totodată, instanțele unionale au posibilitatea să reducă, să 

mărească sau să anuleze amenzile aplicate de către Comisie în baza unei evaluări proprii, care va 

ține cont de circumstanțele de fapt ale cauzei. 

În ceea ce privește celelalte instituții de la nivel central care sunt implicate în aplicarea 

politicii în domeniul concurenței, amintim Banca Centrală Europeană, Curtea de Conturi a Uniunii 

Europene, precum și Comitetul Economic și Social. 

Banca Centrală Europeană este instituția UE responsabilă de menținerea puterii de 

cumpărare și a stabilității prețurilor în zona euro. Aceasta îndeplinește rolul organului consultativ în 

probleme concurențiale legate de sectorul bancar. 

Curtea de Conturi are atribuții în ceea ce privește colectarea și cheltuirea adecvată a 

resurselor bugetului Uniunii Europene. Totodată, trebuie precizat și faptul că amenzile aplicate de 

catre Comisia întreprinderilor care restrâng concurența pe piața internă constituie și ele resurse 

bugetare proprii ale Uniunii Europene. 

În cadrul Comitetului Economic și Social, organism consultativ format din reprezentanți ai 

patronatelor, sindicatelor și ai uniunilor de comerț, există un departament special, destinat 

problemelor din domeniul concurenței și protecției consumatorilor. 

Printre noutățile aduse prin procesul de reformă a politicii concurențiale a Uniunii se numără 

și înființarea unui sistem de competențe paralele în cadrul căruia autoritățile și instanțele naționale 

au competența aplicării reglementărilor aparținând politicii Uniunii Europene din domeniul 

concurenței. 

Autoritățile naționale din domeniul concurenței din statele membre pot să fie atât autorități 

administrative, cât și autorități judiciare naționale27, iar natura organelor care îndeplinesc rolul 

autorităților naționale din domeniul concurenței variază de la un stat membru la altul, existând în 

principal trei modele de organizare a acestora. Primul, pe care îl putem denumi model monist (de la 

                                                 
23 Art 23 din Regulamentul nr 1/2003. 
24 Art 24 parag 2 din Regulamentul nr. 1/2003. 
25 De exemplu, în 2004 Comisia a amendat Microsoft cu peste 497 milioane euro pentru că a abuzat între 1998 și 2004 

de poziția sa dominantă pe piața sistemelor de operare pentru calculatoarele personale. A se vedea Decizia Comisiei din 

24 martie 2004, cazul COMP/0307.792 (an. 3). 
26 A se vedea Fontaine P. (2006), Europe in 12 Lessons, Luxemburg: Office for the Official Publications of the 

European Union, p. 20; European Union (2007), How the European Union works - Your guide to the EU institutions, 

Luxemburg: Office for the Official Publications of the European Union, p. 20. 
27 Art. 35 alin. (1) si (2) din Regulamentul nr. l/2003. 
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existența unei singure autorități competente în domeniul concurenței) este reprezentat de exemplul 

Germaniei, Romaniei și Ungariei, unde o singură autoritate administrativă (Bundeskartellamt, 

Consiliul Concurenței respectiv Gazdasági Versenyhivatal) se ocupă de investigarea și urmărirea 

cauzelor, precum și de luarea deciziilor. Cel de al doilea model, pe care îl putem denumi modelul 

dualist, are la bază o structură instituțională bazată pe două instituții competente, unde, de regulă, 

un departament din cadrul Ministerului Economiei investighează încălcările care privesc dreptul 

concurenței, iar competența luării deciziilor îi revine unei autorități administrative independente sau 

unei instanțe. Exemplul elocvent pentru acest model este sistemul belgian, acolo unde Serviciul 

Concurenței investighează faptele anticoncurențiale, iar Consiliul Concurenței este instituția 

administrativă cu atribuțiile decizionale. Cel de al treilea model este unul aparte sau un model sui 

generis, pe care îl regăsim doar în Irlanda. Aici, autoritatea națională din domeniul concurenței are 

doar competențe de investigare, pentru obținerea unei decizii fiind nevoie să se introducă o acțiune 

la instanța competentă28. Aceste autorități, asemenea Comisiei, acționează în interesul public, 

putând lua decizii prin care: (i) solicită încetarea unei încălcări; (ii) dispun măsuri provizorii; (iii) 

acceptă angajamente; (iv) impun amenzi, penalități cu titlu cominatoriu sau alte sancțiuni prevăzute 

în dreptul lor național; sau (v) decid că nu există motive pentru intervenția lor. Intervenția 

autorităților are loc din oficiu sau la sesizările făcute de către particulari. 

În ideea facilitării cooperării și a bunei alocări a competențelor, între aceste autorități și 

Comisia Europeană s-a înființat Rețeaua Europeană de Concurență (REC). Aceasta a luat ființă 

prin Regulamentul (CE) nr. 1/2003 și a început să își desfășoare activitatea de la 1 mai 2004, ca un 

for de discuție și cooperare între autoritățile menționate mai sus în vederea atingerii a trei obiective 

majore: a) asigurarea unei aplicări mai riguroase a politicii în domeniul concurenței în legatură cu 

cauzele mai complexe, prin degrevarea activității Comisiei Europene; b) descentralizarea efectivă a 

aplicării politicii Uniunii Europene privind concurența; c) simplificarea procedurilor de control, prin 

eliminarea sistemului centralizat de notificare și de autorizare a practicilor de afaceri. 

În vederea simplificării alocării competenței de investigare a comportamentelor de afaceri 

care afecteaza teritoriul mai multor state membre, a fost dezvoltată ,,teoria autorității naționale cel 

mai bine plasate”. Identificarea autorității naționale cel mai bine plasate are loc cu ajutorul a trei 

criterii: (i) locul unde practica își produce efectele actuale sau previzibile asupra concurenței, este 

pus în aplicare sau unde acesta își are originea; (ii) abilitatea autorității în cauză să pună capăt în 

mod efectiv întregii încălcări, prin adoptarea unui ordin de încetare a încălcării și sancționarea 

corespunzatoare a încălcării; (iii) posibilitatea adunării probelor cerute pentru demonstrarea 

încălcării. În practică, realocarea cauzelor în cadrul REC reprezinta o raritate, în jur de 1% dintre 

cauzele notificate REC29. Dacă mai multe autorități naționale sunt considerate a fi bine plasate, 

acțiunea uneia dintre ele poate să fie indicată, dacă aceasta este suficientă pentru a pune în totalitate 

capăt încălcării30. Intervenția în paralel a două sau trei autorități naționale poate să fie indicată 

atunci când o anumită practică abuzivă produce efecte semnificative asupra concurenței din statele 

membre unde își au sediul, iar intervenția unei singure autorități ar fi insuficientă pentru a pune 

capăt încălcării. Se consideră că organul care este în mod deosebit bine plasat este Comisia, atunci 

când: (i) una sau mai multe practici sau rețele de practici abuzive produc efecte asupra concurenței 

din mai mult de trei state membre; (ii) încălcarea este strâns legată de dispoziții unionale, ce pot fi 

aplicate în mod exclusiv de către Comisie; sau în cazul în care (iii) interesul unional presupune 

adoptarea unei decizii a Comisiei pentru dezvoltarea politicii Uniunii în domeniul concurenței. 

Procesul de reformă a avut în vedere și instituirea unui sistem eficient de cooperare între 

Comisie și autoritățile naționale, precum și între acestea din urmă în cadrul REC, prin consacrarea 

obligației de informare reciprocă, precum și a aceleia de acordare de ajutor mutual în descoperirea 

                                                 
28 Pentru mai multe detalii, a se vedea Lenaerts K, Gerard D. (2004), Decentralisation of EC Competition Law 

Enforcement: Judges in the Frontline, World Competition, Haga: Editura Kluwer Law International, p. 321. 
29 Pentru detalii, a se vedea European Commission, Report on Competition Policy 2005, p. 25, and Report on 

Competition Policy 2004, p. 14. 
30 Florin Sandu, Anca Elena Bălășoiu, op. cit., p. 68. 



73 
 

faptelor și obținerea dovezilor, în vederea evitării investigațiilor paralele și a facilitării soluționării 

cauzelor31. În cadrul acestei cooperări, Comisia pune la dispoziția autorităților naționale din 

domeniul concurenței copii ale celor mai importante documente pe care le-a obținut în vederea 

luării unei decizii formale, iar la cererea autorităților naționale, și alte documente existente, necesare 

pentru evaluarea cauzei. De asemenea, autoritațile naționale din domeniul concurenței informează 

Comisia, în scris, înainte sau imediat dupa începerea primelor măsuri formale de investigație în 

cauzele care vizează UE. Autoritățile naționale au obligația să informeze Comisia cu cel puțin 30 de 

zile anterior adoptării unei decizii privind încetarea încălcării, acceptarea unor angajamente ale 

întreprinderilor implicate, informarea trebuind să conțină un rezumat al cauzei, decizia preconizată 

sau orice alt document care indică modalitatea de acțiune intenționată. Autoritățile naționale au 

posibilitatea să consulte Comisia cu privire la orice cauza care are în vedere aplicarea 

reglementărilor europene. În ipoteza în care Comisia inițiază procedurile în vederea adoptării unei 

decizii formale cu privire la o cauză aflată în investigațiile unei autorități naționale, aceasta din 

urmă este privată de competențele sale cu privire la acea cauză32. Totodată, autoritățile naționale nu 

pot lua decizii contrare unei decizii anterioare a Comisiei, cu excepția situației în care Comisia a 

respins plângerea introdusă în fața ei pentru lipsa interesului unional. 

În ceea ce privește cooperarea între autoritățile naționale din state membre diferite, aceasta 

se realizează în principal cu ajutorul schimbului de informații, bune practici și al utilizării acestora 

ca mijloace de probă, aspect care este facilitat și de existența unui program informatic și a unei 

rețele speciale create în acest scop care funcționează în cadrul Directoratului General pentru 

Concurență, denumit DG COMP IT. 

În cadrul sistemului actual de competențe paralele, o altă categorie de instituții naționale 

implicate în procesul de aplicare a politicii Uniunii Europene în domeniul concurenței este 

reprezentată de instanțele naționale. Acestea pot aplica normele aparținând politicii UE din 

domeniul concurenței dacă:  

a) rezolvă litigii între particulari privind contestarea deciziilor administrative adoptate de 

către autoritățile naționale și/sau acordarea de despăgubiri;  

b) sunt desemnați ca și autorități naționale în domeniul concurenței, ipoteza în care au 

posibilitatea adoptării unor decizii definitive privind conformitatea sau lipsa conformității 

practicilor de afaceri cu politica UE din domeniul concurenței33. 

În privința aspectelor care privesc cooperarea, putem preciza că instanțele naționale pot 

solicita Comisiei informații în probleme legate de interpretarea sau aplicarea politicii europene. 

Inițierea investigațiilor de către Comisie cu privire la un anumit comportament de afaceri nu 

privează instanțele naționale de competența lor34, cu condiția ca acestea să nu acționeze în calitate 

de autoritate națională din domeniul concurenței. Astfel, procedurile paralele între instanțele 

naționale și Comisie sunt posibile. În vederea asigurării aplicării uniforme a politicii europene în 

domeniul concurenței, instanțele naționale nu pot pronunța o hotărâre contrară deciziilor anterioare 

ale Comisiei și trebuie să evite să pronunțe o hotărâre contrară unei decizii preconizate a Comisiei35. 

 

3. Concluzii 

Implementarea politicii Uniunii Europene în domeniul concurenței are loc cu ajutorul 

instituțiilor situate la două nivele: unional și național, printre care se numără instituții cu atribuții 

legislative, consultative, executive și jurisdicționale. 

                                                 
31 Kekelekis M. (2009), European Competition Network (ECN): It Does Actually Work Well, EIPASCOPE nr. 1/2009. 

Study Report, p. 39. 
32 Menționăm că desesizarea autorității naționale din domeniul concurenței are loc doar atunci când există identitate 

deplină între cauze în ceea ce privește părțile, obiectul și piața relevantă unde se produc efectele comportamentului în 

cauză. 
33 Coman Giorgiu (2015), Evoluția dreptului concurenței, București: Editura Hamangiu, p. 211. 
34 A se vedea art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare 

a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, text cu 

relevanță pentru Spațiul Economic European. 
35 Fac excepție de la aceste prevederi deciziile Comisiei pronunțate conform art. 9 din Regulamentul nr. 1/2003. 
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Analiza politicii Uniunii Europene în domeniul concurenței reprezintă un demers complex 

care trebuie să fie efectuată cu precizarea considerentelor istorice care au format baza instituirii 

politicii, a rolului statului îndeplinit în cadrul acesteia, a obiectivelor urmărite prin intermediul 

practicii, precum și a precizării sferei autorităților implicate în activitatea de implementare a acestei 

politici. 

În aceste sens, politica în domeniul concurenței fiind formată dintr-un set de reglementări, 

măsuri și acțiuni întreprinse în baza acestora, aceasta își găsește începuturile la sfârșitul secolului al 

XIX-lea, începuturile secolului al XX-lea, adoptarea primelor reglementări în domeniul concurenței 

având loc în Austria, Regatul Unit, Germania și S.U.A. 

Pe de altă parte, prin faptul ca asigură satisfacerea unui interes public unional, face parte 

din politicile publice unionale, care contribuie la asigurarea caracterului nedistorsionat și a 

vitalității procesului concurențial, precum și la înlăturarea întreprinderilor ineficiente din punct de 

vedere economic de pe piață internă, asigurarea eficienței economice și susținerea pieței interne. 

Rolul statelor în cadrul acestei politici a variat de-a lungul timpului, adaptându-se la 

schimbările sociale și economice care au avut loc, iar literatura juridică contemporană face referire 

la conceptul de stat al concurenței, caracteristic prezentului, fiind statul preocupat de asigurarea 

prosperității economice și a competitivității economiei naționale la nivel mondial, precum și un 

susținator al mecanismului concurențial, al inovației, al globalizării, al reducerii inflației, precum și 

a liberalizării serviciilor publice.  
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Abstract:  

Suicide is a self-directed aggression against the beloved object, introjection and ambivalent; 

a retroflexed crime, an inverse homicide. 

It becomes, from an operational-psychological point of view, a human act of ending in life, 

self-produced and with its own intent. Its meaning would be negation and catastrophe, as it implies 

a return to denial of the vital instinct at a time perceived as dramatic in the individual's existential 

pathway, which does not yet find another solution. 

The most important factor is the pathogenic terrain of man, ie mental suffering. But there is 

no need to neglect other aspects: 

▪ excessive demands at the workplace, imposed from the outside or even from the person's 

self, totally disproportionate to his or her psychic or physical potential; 

▪ neglect of rest periods: rest leave, other free days, medical leave; 

▪ low self-esteem, self-regulating mechanisms and attempts to compensate by effort or 

targets too high. 

Always the cost of a suicide, of an attempt is very high; on the one hand, is the human 

aspect, the compassion for man and the family of those who go through these painful experiences; 

but there are also strictly economic costs: hospital recovery, psychotherapy, but also somewhat 

social: sometimes society is not totally prepared to reintegrate a man with these antecedents, 

although this is not always explicitly stated; there are stigma and unfortunately, prejudices about 

suicide still work. 

Whether we approach the social, economic or psychological axis, it must be remembered 

that in any psychopathological disorder, it is necessary to inform the patient about the necessity of 

the treatment, correct and complete information on the therapeutic goal, the prognosis, as well as 

the possible adverse effects. 

 

Keywords: suicid, social, economic, professional. 

 

1. Introducere 

Din orice unghi privim, viaţa rămâne cel mai bun capital al oricărui individ. Doar că sunt 

situaţii sau contexte în care intervin diverşi factori ce determină o influenţare sau chiar o schimbare 

radicală a cursului vieţii unui subiect. 

Ne-am propus ca în acest material să ne ocupăm de aspectele socio-profesionale, atât cât ne 

permite acest spaţiu al revistei, în generarea ideii, planului, tentetivei suicidare. 

 

2. Context socio-economic şi profesional al dezechilibrelor psihologice 

Poate una dintre cele mai dificile sarcini ale psihologiei şi psihiatriei este definirea, cât mai 

complexă şi obiectivă a suicidului. Acesta poate fi descris ca un act de mare voinţă, rezultat din 

dorinţa de a muri, de a omorî şi de a fi omorât.  

Este un rezultat al relaţiei dintre pulsiunea autoagresivă şi cea heteroagresivă, amestecul 

inconştient între dorinţa de moarte a cuiva, concomitent cu dorinţa autoanihilării.  

Poate fi identificat cu un act conştient de autoanihilare, autoindus; este consecinţa unor 

conflicte ambivalente între supravieţuire şi dificultatea existenţială.  

Alt mod de a defini acest act atât de complex este: agresiune orientată spre sine, contra 

obiectului iubit, introiectat şi ambivalent; o crimă retroflexată, un homicid inversat.  
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S-a propus substituirea termenului de suicid cu cea de comportamnet suicidar, care include 

suicidul finalizat, tentativa suicidară, ideile suicidare, sindromul presuicidar. Substituirea 

probabilului şi posibilului cu nonsemnificativul susţine faptul că suicidul este, în realitate, o negare 

totală a posibilităţii de a alege, nefuncţionând ca o opţiune . 

Devine, din punct de vedere operaţional-psihologic, un act uman de încetare din viaţă, 

autoprodus şi cu intenţie proprie. Sensul lui ar fi negaţia şi catastrofa, deoarece presupune revenirea 

la negarea instinctului vital, într-un moment perceput ca dramatic în parcursul existenţial al 

individului, care nu descoperă, pentru moment, altă soluţie (Cooper 2005; Kaplan, Sadock 2001; 

Tudose, Tudose 2002; Tudose, Tudose, Dobranici 2002; Tudose 2007).  

Sunt implicate, ca şi condiţii psihologice, ataşament ireal faţă de un obiect pierdut, fixaţia la 

obiect, stare de izolare, de retracţie scială, retragerea investiţiilor afective şi imposibilitatea 

realizării altora noi. 

Tot teoria psihanalitică defineşte suicidul ca pe o ultimă formă a ostilităţii inconştientiente, 

orientate asupra obiectului iubit; un melanj între ostilitate inconştientă şi incapacitate neobişnuită de 

a iubi pe alţii (Ionescu 1999; Tudose, Tudose 2002; Tudose, Tudose, Dobranici 2002; Tudose 2003; 

Tudose 2007). 

Un alt aspect clinic, destul de frecvent este tentativa de suicid, recunoscută ca parasuicid, 

adică prezenţa speranţei, a perspectivei, dar coroborate cu dorinţa de schimbare a sensului 

existenţei, fără a o întrerupe (Ionescu 1999; Matei 2004).  

Conform teoriei psihanalitice, suicidul ar reprezenta "ultima formă" a ostilităţii inconştiente, 

orientate asupra obiectului iubit introectat, care, este văzut şi considerat în mod ambivalent.  

Deci suicidul ar constitui "o crimă la 180 grade" fapt preconizat încă de S. Freud care 

manifesta rezerve asupra faptului că ar putea exista un suicid în afara dorinţei, "precoce reprimată" 

"de a omorî" pe cineva.  

Principalul teoretician psihanalist al suicidului, K. Menninger, consideră că pulsiunile ostile 

în suicid ar fi de trei categorii sau, mai bine spus, ar prezenta aceleaşi trei orientări amintite deja.  

Subliniind faptul că supoziţia patogenică-psihanalitică asupra suicidului a fost construită pe 

baza analizei manifestărilor autolitice ale pacienţilor depresivi endogeni, pentru care îşi regăseşte o 

serioasă confirmare, trebuie precizat şi faptul că la un mare număr de pacienţi suicidari nu se 

regăseşte psihodinamica clasică asociată cu depresie, după cum mulţi pacienţi depresivi nu sunt 

suicidari.  

Tocmai datorită inconstanţei confirmării acestei teorii psihanalitice asupra manifestărilor 

suicidare, G. Zilboorg a prezentat o teorie mult mai cuprinzătoare asupra patogeniei suicidului, 

completând dinamica pulsională suicidară cu mobiluri ale lumii externe, dublată de o deplină 

confirmare a faptului susţinut prin studii ştiinţifice că alături de puternica ostilitate inconştientă, 

suicidarul prezintă "o neobişnuită incapacitate de a iubi pe alţii".  

Tot pe baza "experienţelor clinice", s-a elaborat teoria că psihodinamica suicidului nu se 

reduce la ostilitate, numeroşi alţi factori fiind incluşi în patogenia fenomenului.  

Printre aceştia, pot fi  incluse "trăsături generale ale condiţiei umane specifice civilizaţiei 

occidentale", ca şi "mecanisme predispozante particulare" în care include anxietatea, 

culpabilitatea, ca şi furia, disperarea, neajutorarea. 

În acelaşi timp, R. E. Litman postulează existenţa unei pulsiuni autolitice profund şi 

individuale care însă, în imensa majoritate a cazurilor este controlată şi depăşită prin : 

▪ "identificări sanogenetice",  

▪ "defense ale ego-ului" , 

▪ "deprinderi constructive de a trăi şi de a iubi".  

Distrugerea acestor mecanisme interne cu virtuţi profilactice poate determina apariţia 

manifestărilor autolitice. 

Suicidul este privit, atât de psihiatrii cât şi de psihologici ca o abolire a instinctului de 

supravieţuire, de apărare; acesta, fiind strâns corelat afectului, una dintre cele mai vechi şi mai 

primitive trebuinţe biologice, fiind înnăscută, reflectă şi nivelul de dezvoltare a individului, ca 

specie, devenind un complex de însuşiri ereditare (Ahmad 2006; Buckland 2005). 
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Ca definiţie stric didactică, instinctul de supravieţuire este complexul de reflexe 

necondiţionate, transmise ereditar, pe traseul evoluţiei unei specii.  

Deşi desfăşurarea lui este de motivaţie dominant biologică, el realizează relaţionarea 

individului cu mediul, corelat totuşi normelor sociale, achiziţiilor şi aspiraţiilor culturale, educaţiei, 

investiţiilor afective,  mai noi sau mai vechi. 

Fiind conexe convenienţelor sociale, devin asimilate structurii personalităţii ca elemente 

stimulatorii ale comportamentului uman, care are drept scop final menţinerea integrităţii persoanei, 

suprapus peste asigurarea perpetuării speciei. 

Deci este clar că perturbarea instinctului de supravieţuire, indiferent de forma şi intensitatea 

sa, este un episod patologic al personalităţii şi al tuturor funcţiilor psihice conexe lui, tocmai aceşti 

factori determinanţi decizând, condiţionând, parametrii şi evoluţia longitudinală a acestui simptom. 

Deoarece suicidul, prin severitatea clinică şi prin potenţialul  negativ inclus, este asociat 

unui moment de criză existenţială, este bine să delimităm şi acest concept; el poate fi definit ca o 

stare, o situaţie totalmente intolerabilă, cu  o tensiune imposibil de suportat de cel afectat, în 

profund dezechilibru cu resursele anterioare adaptative, cu alte cuvinte, un conflict. 

Regulile interne preexistente sunt total depăşite, conducând fie la gestionarea crizei din 

exterior, prin suport emoţoinal, indiferent din partea cui sau sub ce formă – important este să fie 

eficient, sau spre autoliză, directă sau gândită. 

Emoţiile negative fiind excesive, intens trăite sau pe durată lungă, subiectul nu mai poate să 

analizeze situaţia în ansamblul ei, nu vede mijloace benigne de rezolvare, concentrându-se doar pe 

aspectele cele mai nefavorabile ale acelui moment (Ene 2005).  

Am dorit prezentarea acestui binom suicid – criză pentru că multe date fundamentale 

etiopatogenice se identifică a fi comune în ambele circumstanţe dramatice.  

Toate definiţiile elaborate prin studii remarcabile, psihiatrice şi psihologice se doresc a fi cât 

mai complexe şi mai complete, dar fenomenul suicidar rămâne în continuare un proces 

psihopatologic de o mare sensibilitate şi complexitate. 

Din perspectivă psihologică, înţelegerea etiopatogeniei comportamentului suicidar este încă 

incompletă, diateza legată de stres fiind modelul care oferă ca explicaţie deficitul de serotonină în 

proiecţiile corticale orbitofrontale, această zonă fiind implicată în luarea deciziei, în ierarhizarea 

deciziilor ca importanţă momentană, dar şi în procesarea emoţională necesară luării unei decizii 

corecte, deci o explicaţie anatomică şi farmacologică-modularea serotoninergică ar fi legată de 

tulburarea luării deciziei de tentativă suicidară, asociată şi cu deficit de control al impulsului . 

Din punct de vedere psihologic, mecanismele se plasează în zona trăsăturilor de această 

natură, mai ales a impresionabilităţii, dar şi a sensibilităţii, a senzitivităţii.  

Chiar şi acordarea de semnificaţie pierderii obiectului iubit, în care au fost făcute investiţii 

afective majore, ţine tot de profilul psihologic al individului (Ginger 2010; Ionescu 1999; Parot 

2006; Tudose, Tudose, Dobranici 2002; Tudose 2003; Tudose 2007).  

Mecanismele de coping, native sau obţinute prin învăţare conştientă sau involuntară, aparţin 

şi ele sferei psihologice a subiectului studiat.  

O caracteristică dominantă a suicidului, de fapt a condiţiei psihopatologice subiacente este 

depăşirea Eului, regresiunea psihologică a lui, reducându-se capacitatea acestuia de a mai funcţiona 

matur intelectual.  

Emoţiile sunt excesive, adesea iraţionale, tot psihismul fiind direcţionat spre aspecte 

inadecvate de viaţă. 

Consecinţele psihopatologice sunt: reducerea autonomiei, a relaţionării cu persoanele de 

ataşament sau suport personal, augmentând sugestibilitatea şi permeabilitatea la stimuli externi, mai 

ales negativi (Parot 2006; Tudose, Tudose 2002,).  

În etiopatogenia suicidului există un complex între dorinţa de răzbunare, de deţinere a 

controlului, de beneficiu, de renaştere, de reuniune cu moartea, sau cu o nouă viaţă.  

Disperarea este cel mai mare factor de risc psihologic.  
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Suicidul poate fi definit ca un act  suprem de eliberare, de manifestare a libertăţii 

inidividuale (Ionescu 1999; Tudose 2007). 

Evident corelat şi cu psihofarmacologia, comportamentul suicidar îşi găseşte uneori originea 

în disconfortul determinat de simptomele psihiatrice puternice, în depresia farmacologică indusă de 

tratamentul însuşi, în ieşirea din lumea psihotică şi incapacitatea de a admite şi de a fi admis în 

lumea reală; posibil şi în dezvoltarea de adicţii la cei deja bolnavi psihic (de exemplu este 

binecunoscut consumul de cannabis, cocaină, alcool la pacienţii tineri aflaţi la debutul bolii), sau 

existenţa altor boli somatice sau psihice: depresie, fobie socială, anxietate generalizată, toate 

crescând riscul suicidar (Dinu 2010; Forrest 2005; Matei 2006; Toma 2006; Tudose 2010; 

Vasilescu 2010). 

Pe coordonate socială avem deja multe date concrete. Multiple studii extrem de riguroase 

arată creşterea suicidului în perioade de criză economică, de şomaj, de insecuritate economică în 

general.  

Au fost  amplu implicaţi în etiologia fenomenului suicidar, strâns corelat cu situaţiile care 

slăbesc legăturile dintre ins şi grupul său social.  

Astfel, sentimentul lipsei de importanţă, al inutilităţii şi nonapartenenţei la grup, dar mai ales 

conştiinţa nonacceptării, îndepărtării sau excluderii din grup, favorizează în mare măsură fenomenul 

suicidar (Parot 2006).  

Ca un argument al acestei supoziţii se înscrie şi observaţia conform căreia un mare număr de 

sinucideri se întâlnesc printre emigranţi, mai ales în perioada de acomodare, de inserare sau în 

cadrul eforturilor de naturalizare.  

Dacă dificultăţile integrării sociale favorizează suicidul, situaţiile care facilitează integrarea, 

realizează, dimpotrivă, o profilaxie a acestuia; mai mult chiar, perioade critice din istoria unui grup 

social (ilustrate prin situaţii catastrofice ca incendii, inundaţii, invazii, războaie), au ca efect 

întărirea coeziunii membrilor săi, ceea ce, în virtutea conştiinţei pericolului comun şi a comunităţii 

de scop şi acţiune, determină o scădere a incidenţei suicidului (Ionescu 1999; Parot 2006; Tudose, 

Tudose 2002). 

Pierderea sentimentului de
 
apartenenţă şi comuniune socială, ca şi dezinvestirea principiilor 

de convieţuire comunitară, poate constitui o cauză principală de autoliză; dimpotrivă, constanţa 

criteriilor de coexistenţă reduce incidenţa suicidului în sensul că acesta "variază invers proporţional 

cu stabilitatea şi durabilitatea relaţiilor sociale". 

Constatăm astfel că o analiză oricât de succintă a complexului sociorelaţional suicidar 

conduce spre confirmarea faptului că "sinuciderea variază în mod invers proporţional cu gradul de 

integrare în grupul social căruia individul îi aparţine".  

Aceasta permite reţinerea unei idei, a cărei valoare axiomatică nu a fost dezminţită ci 

continuu confirmată, timp de un secol, în virtutea căreia rata suicidului variază în mod invers 

proporţional cu forţa coezivă a sistemului relaţional (Parot 2006). 

Rata suicidului este mai mare la cei căsătoriţi fără copii decât la cei care au copii, la cei care 

trăiesc singuri faţă de cei care au o familie; cu alte cuvinte, incidenţa suicidului sporeşte la cei aflaţi 

în situaţii care slăbesc responsabilitatea socio-familială şi sfidează forţa moral-voliţională necesară 

unor perioade sau momente existenţiale dificile. 

Cu privire la aceste constatări considerăm că se impun două precizări:  

▪ -incidenţa înaltă a sucidului la bărbaţii văduvi sau divorţaţi trebuie apreciată nu atât prin 

prisma reacţiei dramatice, fatale a acestora faţă de viaţa în afara unei familii proprii cât 

mai ales în contextul datelor epidemiologice suicidare, care prezintă valori superioare în 

rândul bărbaţilor;  

▪ -incidenţa superioară a suicidului în rândul persoanelor care trăiesc singure nu poate fi 

atribuită numai slăbirii suportului afectiv reprezentat de familie ci şi faptului că printre 

aceştia se întâlneşte un procent însemnat de bolnavi psihic care, în virtutea lor oferă o 

înaltă rată suicidară (Ionescu 1999;). 

Unor reevaluări similare trebuie supuse şi studiile privind diferenţele între ratele suicidului 

la persoane ce aparţin unor religii diferite.  
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Cele mai multe studii asupra acestui domeniu invocau o rată mai scăzută a suicidului la 

catolici, faţă de protestanţi.  

Analizând conţinutul dogmelor celor două religii, înţelegem că formulările anterioare asupra 

ratei suicidare erau a priori inteligibile, fără a constitui expresia unor studii reliabile.  

Datele actuale din cărţile de specialitate afirmă că afilierea la o anumită religie nu poate fi 

corelată cu incidenţa suicidului, ci numai gradul de integrare religioasă ar constitui un indice de 

corelaţie cu o rată mai scăzută a suicidului. 

Tot din perspectiva socialului în general , putem afirma susţinut că intrarea în şomaj, deci 

pierderea atât a posibilităţii de trai, dar şi sentimentul de devalorizare pot induce unul dintre 

simptomele suicidare, mai ales dacă evenimentul acţioneză brusc şi îl surprinde pe individ fără un 

suport afectiv, familial sau socila stabil (Ionescu 1999; Tudose, Tudose 2002; Tudose 2003). 

Cauza reală ar fi de fapt pierderea statutului obişnuit până atunci, schimbările de nivel, şi nu 

nivelul prin el însuşi.  

S-a mai remarcat faptul că o situaţie dramatică de ordin general, colectiv, este mai uşor de 

tolerar decât una individuală. În aceste situaţii se activează mai amplu solidaritatea interumană, se 

ramifică mai bine suportul interuman. 

Socialul, despre care am amintit atât de mult în etiopatogenia suicidului şi a bolii psihice, 

este definit atât ca microsistem – familia, dar şi la nivel meta- sau macrosistemic.  

Desigur, cea mai importantă este familia, prin existenţa ei, dar şi prin cea ce oferă,  prin 

calitatea relaţiilor dintre membrii săi, prin modul în care aceştia înţeleg să se susţină, să ofere în  

momente existenţiale dificile acele elemente pe care pacientul le resimte ca lipsă în contabilitatea sa 

psihologică într-un anumit context. 

Dacă putem lărgi contextul de abordare a suicidului din punct de vedere social, ne putem 

referi şi la capacitatea anturajului de a identifica asemenea elemente la cei din jur, mai ales dacă 

aceştia sunt diagnosticaţi cu o maladie psihiatrică (Harkavy 2006; Melle 2006; Tudose 2003).  

Aceasta dovedeşte că o afecţiune somatică severă, cu serios risc ad vitam nu determină o 

exacerbare a pulsiunilor suicidare cât mai degrabă o tendinţă de depăşirea acesteia şi de 

supravieţuire.  

Totuşi când este vorba de afecţiuni neoplazice sau de persoane vârstnice cu afecţiuni 

somatice, riscul suicidar sporeşte, fapt ce trebuie avut în vedere de specialistul somatician. 

Discuţia se extinde la celelalte persoane din proximitatea spirituală a individului, fiind  o 

directă proporţionalitate între ramificaţiile interpersonale şi efectul protector al acestora.  

O familie de tip nuclear este întotdeauna mai izolată socio-psihologic decât una de tip 

ramificat.  Aşa cum am precizat deja, este la fel de importantă şi calitatea relaţiilor, nu numai 

existenţa lor în plan teoretic sau social (Parot 2006).  

Încheierea intempestivă deşi formal-voluntară a cursului vieţii unei persoane surprinde în cel 

mai înalt grad pe membrii grupului său sociofamilial. Surpriza lor este cu atât mai mare cu cât 

aceştia nu au posibilitatea sesizării elementelor psihopatologice ale personalităţii celui în cauză, 

fiind orientaţi în mod univoc asupra analizei eventualilor factori conjunctural situaţionali.  

Întrucât în această arie nu se constată motive evidente, semnificative pentru a explica actul 

autolitic, sunt create premisele unei analize empirice, a supoziţiilor etiologice care, în mod treptat, 

sunt transfigurate şi redate ca explicaţii pretins veridice. 

 Caracterul exogen al supoziţiilor şi explicaţiilor constituie totodată elementul primordial, 

germenele apariţiei şi dezvoltării culpabilităţilor.  

În felul acesta, deşi îndeobşte considerat act autoagresiv, suicidul este în acelaşi timp şi un 

act heteroagresiv, întrucât depăşeşte limitele propriei persoane, având implicaţii directe sau  mediate 

asupra membrilor grupului sociofamilial Ionescu 1999; Tudose, Tudose, Dobranici 2002).  

Se apreciază că pe lângă implicaţiile sociofamiliale generale, majoritatea fenomenelor 

suicidare sunt definite ca expresie a tensiunilor între două persoane apropiate şi foarte bine 

cunoscute reciproc, sau că  însăşi moartea prezintă valenţe multiple, pentru că alături de persoana 
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care moare, există grupul familial, marcat de pierdere şi suferinţă care, sub aspect psihologic nu 

trebuie neglijat.  

Uneori, scrisorile sau declaraţiile suicidarului sunt caracterizate prin ambiguitate, explicaţii 

justificatoare sau chiar agresivitate, care pot constitui obiectul unor cercetări sau anchete judiciare.  

Dar nu atât prin scrisorile lăsate celor apropiaţi, cât mai ales prin semnificaţia sa, suicidal are 

un caracter adresativ, de comunicare, desigur simbolică, în primul rând afectivă.  

Vorbind în limbajul dragostei sau al urii, suicidarul vizează pe ceilalţi, actul său dramatic 

fiind apreciat (sub unghiul psihologiei dinamice), ca o acută "chetă afectivă".  

Din punct de vedere se consideră că numeroase manifestări suicidare, şi în primul rând 

tentativele de suicid, au scopul de a schimba atitudinea persoanelor semnificative din jurul celui în 

cauză.  

Implicaţiile socio-familiale ale actelor suicidare comportă totodată valenţe morale şi 

juridice, aceste implicaţii extinzându-se asupra mai multor generaţii, existenţa unui suicid ridicând 

semne de întrebare pentru descendenţi, faţă de care se emit prezumţii explicative, pretins 

evocatoare.  

 Componenta etică a suicidului prezintă şi o valenţă juridică întrucât, cei apropiaţi, la rândul 

lor, au dreptul, de a nu fi culpabilizaţi, în legătură cu actul autolitic, fatal, al unui membru al 

grupului familial (Ionescu 1999). 

Există studii care confirmă diferenţe etnice corelate comportamentului suicidar, diferenţe 

cauzate de zestrea genetică, de sistemele de valori care ne fac să avem anumite trăiri sau sentimente 

sau reacţii faţă de pierderea unuia sau altui „obiect”, dar şi de trăsăturile clinice ale unei anumite 

boli, care sunt corelate tot cu determinarea genetică iniţială (Forrest 2005).  

Mai există şi unele diferenţe de integrarea socio-culturală influenţate de etnie, care vor 

induce diferenţe de susţinere economică şi socială, deci o rezistenţă mai mare la evenimentele  

stresante, de dimensiuni mai mari sau mai mici ale vieţii, precum şi modul de organizare familială, 

unele culturi având o puternică familie de tip ramificat, în timp ce unele se organizează de tip 

nuclear. 

Funcţionând ca o rezultantă a acţiunii amultor factori autolitici concurenţi, şi urbanizarea sau 

dislocarea din mediul nativ poate deveni un factor specific al suicidului. 

 Explicaţia s-ar găsi nu numai în faptul că urbanizarea constitutie un factor de polarizare a 

valorilor umane, ci şi al personalităţilor instabile şi dizarmonice care oferă teren dezadaptărilor, ce 

sporesc la rândul lor rata sinuciderilor (Tudose, Tudose 2002; Tudose, Tudose, Dobranici 2002; 

Tudose 2003).  

În acest context se pot aminti  şi alte studii efectuate asupra unor grupuri şi categorii sociale 

bine delimitate, ce consemnează o ştergere a diferenţelor între ratele suicidare urbane şi rurale. 

Tot prin studii aprofundate s-a atins şi concluzia conform căreia pentru vârstnici, rata 

suicidului a ajuns să fie mai mare în mediul rural decât în mediul urban, cauza fiind tot de ordin 

psihologic, cultural, de lipsă de susţinere familială, şi eventual de dificultate în accesarea serviciilor 

medicale în mediul rural. 

Nu trebuie uitat nici rolul psihoprotector religios, atitudinea de neacceptat a suicidului din 

partea comunităţii (ex. ortodocşii).  

Acesta îşi exercită rolul protector atât prin conţinutul principiilor, prin normele de 

funcţionate, prin propriul său cadru filozofic, dar şi prin existenţa, dezvoltarea şi evoluţia relaţiilor 

interumane pe care le presupune exercitarea acestor norem în cadrul social.  

Deci dublul mecanism de protecţie psihologică nu poate decât să aducă un mare beneficiu în 

gestionarea ideilor suicidare. 

Atitudinea grupului social constituit pe principii religioase şi a societăţii în general faţă de 

suicid poate fi corelată cu concepţiile privind natura actului suicidar. Desigur, aceste concepţii au 

fost iniţial religioase fiind determinate de faptul că suicidul punea, în cel mai înalt grad, problema 

atitudinii faţă de viaţă şi a dreptului omului faţă de aceasta. 

Astfel, în cadrul religiilor care valorizau viaţa, suicidul era respins şi condamnat, în timp ce 

pentru religiile care minimalizau viaţa, în aspiraţia ardentă către o altă şi eternă existenţă; suicidal 

era acceptat şi uneori promovat.  
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Această ultimă concepţie a călăuzit şi creştinismul până în secolul al VII-lea era noastră, 

când unirea puterii ecleziastice cu cea statală a dus la proscrierea suicidului, apreciat ca un act de 

revoltă a insului împotriva bisericii şi statului. Fiecare din cele două instituţii condamnau suicidul în 

maniera sa specifică asimilându-l păcatului şi respectiv crimei (Ionescu 1999). 

Dezvoltarea monarhiilor a consolidat această opinie prin prerogative care încă din secolul al 

X-lea condamnau suicidul ca o sfidare nu numai a lui Dumnezeu, ci şi a regelui.  

Precizăm însă că nu toate religiile şi nici toate monarhiile au păstrat această respingere şi 

condamnare a manifestărilor suicidare; astfel, în unele ţări orientale şi mai ales în Japonia, sub 

influenţa religiilor sintoiste şi budiste care propovăduiau renunţarea la sine, sfidarea morţii şi 

caracterul "purificator” al acesteia, în prima jumătate a secolului nostru, au apărut curente care 

propovăduiau şi încurajau suicidul.  

Este important de identificat ideile recurente legate de suicid, eventuale planuri, tentative, 

pentru a reduce prin tratament şi suport socio-familial acest risc; nu ar fi de neglijat în riscul 

suicidar, pentru a cere imediat tratamentul, fiind clar că rata de suicid a fost net mai mare la pacienţi 

netrataţi decât la cei aflaţi sub tratament. 

Am accentuat semnificaţia  statusului marital şi al suportului familial în general; prin 

extensie, este important şi suportul social în general.  

Orice sprijin, sub orice formă şi intensitate, poate contracara o eventuală idee suicidară; prin 

simetrie, pierderea acestora, sentimentul de abandon, poate declanşa sau amplifica comportamentul 

suicidar. 

Este ca o axiomă faptul că stabilitatea şi durabilitatea relaţiilor sociale, precum şi forţa de 

coeziune a sistemului relaţional sunt extrem de protectivi în eventualitatea dramatică a dezvoltării 

elementelor suicidare (Ionescu 1999).  

Sentimentul de respingere, de lipsă de importanţă, de nonapartenenţă la grup, conştiinţa 

nonacceptării sunt factori siguri de potenţare majoră a suicidului. 

Chiar nivelul social poate deveni un factor corelat suicidului, cu cât acesta este mai ridicat, 

poate deveni mai riscant; protecţia ar veni din existenţa unei implicaţii socio-profesionale, care 

menţine atenţia individului asupra unor alte aspecte decât boala însăşi, dar îi dă şi sentimentul de 

valorizare, de utilitate, de stimă de sine, parametru psihologic esenţial în homeostazia sufletească a 

individului.   

S-a mers cu studiul până acolo încât să se reuşească identificarea acelor factori de risc socio-

demografici şi clinici care ar putea fi corelaţi cu o tentativă anterioară şi care ar putea defini un 

comportament ulterior suicidar: lipsa de suport social, mai ales în cazul pacienţilor tineri, bărbaţi, 

sau a oricărui grup vulnerabil, calitatea capitalului social, experimentarea de evenimente de viaţă 

negative, desfacerea unei relaţii de prietenie, pierderea simbolică sau reală a unui obiect în general.  

Deşi nu sunt poate atât de susţinute ca mecanismele biochimice, şi teoriile psihologice au o 

pondere semnificativă în înţelegerea drumului parcurs de creierul uman spre suicid.  Una dintre 

teorii este cea a experienţelor.  

Experienţa primirii este cea mai dorită, şi prin repetare alimentează lăcomia şi 

egocentrismul. In complementaritate cu ea se situează experienţa pierderii, care în cazul când nu 

este bine gestionată, duce la o mare detresă, cu multiple feluri de exprimare clinică, posibil şi 

autodistrugere (Ionescu 1999).  

Au fost invocaţi, într-o măsură variabilă, şi factorii cosmici şi meteorilogici; aparent, 

primăvara şi toamna creşte riscul de comportament suicidar; sărbătorile de iarnă nu reprezintă un 

moment de creştere a suicidului.  

Întotdeauna este greu de delimitat exact contribuţia fiecarei cauze- bio-, psiho- sociale în 

apariţia suicidului; ca în orice comportament uman, intervine aşa-numitul determinism multiplu. 

Presupune angajarea într-un proces complex din perspectivă psihologică, şi o analiză amplă a 

destinului, cu deplasări anormalel ale energiilor psihice în direcţii pernicioase pentru individ.  

Dar înţelegerea acestor factori, modul în care se pot potenţa, întreţine, determina, ne poate 

ajuta în înţelegerea realităţii pacientului, a lumii în care se află, a contextului său psihopatologic, 
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precum şi a mecanismelor de formare, de prevenţie, de limitare până la anulare a suicidului (Forrest 

2005; Parot 2006; Tudose 2003). 

Este clar că cel mai important factor este terenul patogenic al omului, adică faptul de a suferi 

de o boală psihică sau de vlnerabilitatea de a o dezvolta. Dar nu trebuie neglijate nici alte aspecte: 

▪ exigenţe prea mari la locul de muncă, impuse din exterior sau chiar din sinele persoanei, 

total disproporţionale cu potenţialul său psihic sau fizic; 

▪ neglijarea perioadelor de repaus: concedii de odinhă, alte zile libere, concedii medicale; 

▪ stimă de sine redusă, prin mecanisme deficitare de autoreglare şi încercarea de 

compensare prin efort sau obiective prea înalte. 

Toate aceste elemente, coroborate cu lipsa mecanismelor de protejate psihică, pot conduce 

cel puţin, la unii indivizi, uneori, la idei suicidare. 

Deoarece perspectiva acestui studiu este în mod predominant cea psiho - economico socio-

profesională, aş aminti în primul rând ca aspecte sociale lipsa cronică, din ce în ce mai prezentă a 

interacţiunii interumane, lipsa de empatie, de interes pentru cei din jur. Familiile sunt mai mult de 

tip nuclear şi nu ramificat ca în alte generaţii, petrec din ce în ce mai puţin timp unii cu alţii, au 

disponibilitate redusă de a sprijini pe cel de alături. 

Au apărut în ultimii ani tentative de suicid şi la vârste mai mici, unul dintre motivele bine 

conturate fiind lipsa suportului parental: fie obiectiv- loc de muncă în străinătate, fie subiectiv, lipsa 

interesului părintelui pentru nevoile psihologice ale minorului, părinte nemonitorizat sau sancţionat 

de nimeni pentru aceste abateri. 

Au existat şi cazuri în care inserţia profesională şi socială a fost făcută, uneori abrupt, în 

sisteme total diferite de tradiţiile, de sistemele de valori cu care eram noi obişnuiţi, prin plecarea în 

alte ţări. Impactul a fost prea puternic sau limba stăină necunoscută, sau efortul fizic prea mare. 

Trebuie bine analizate şi aceste elemente, nu numai perspectiva financiară a situaţiei în cazul luării 

deciziei de a emigra în scopuri profersionale. 

Există recomandări clare ca orice angajare să fie adecvată şi din perspectivă psihologică, nu 

numai materială sau ca inserţie socială de succes; dacă aceste rigori nu sunt respectate, pe parcursul 

demersului profesional, subiectul se poate afla la un moment dat, depăşit total de sarcini, epuizat 

psihic, şi, pe un teren vulnerabilizat psihologic, se poate aboli instinctul de supravieţuire. 

Pentru a elimina sau măcar reduce aceste drame, în primul rând trebuie să se protejeze 

individul însuşi de aceste riscuri de decompensare, dar el trebuie şi învâţat cum să o facă . Toţi 

trebuie să ne ştim propriile limite, să înţelegem că accesul la valori materiale poate fii limitat şi nu 

trebuie exagerat cu aceste ambiţii care te pot duce la un moment dat într-o criză existenţială, trebuie 

să învăţăm să  gestionăm eşecul: în afaceri, examene, alte domenii. 

Ca în orice sector, şi în cele economice şi sociale nu trebuie să investim disproporţionat, fără 

a anticipa consecinţele, evoluţia pe termen măcar mediu dacă nu pe termen lung, mai ales dacă toate 

aceste elemente sunt conectate şi altor factori: familie, ipotecarea locuinţei, existenţa unor giranţi. 

Toate acestea pot creşte încărcătura emoţională a situaţiei, făcând-o şi mai greu de gestionat, 

rezultatul putând fii unul extrem de dramatic. 

Întotdeauna costul unui suicid, al unei tentative este foarte mare; pe de o parte este aspectul 

uman, compasiunea pentru omul şi familia celui care trece prin aceste experienţe dureroase; dar mai 

sunt şi costuri strict economice: recuperarea spitalicească, psihoterapia, dar şi preţuri cumva sociale: 

uneori societatea nu este pregătită total să reintegreze un om cu aceste antecedente, deşi nu 

întotdeauna este explicit declarat acest lucru; există stigmate şi din păcate, încă funcţionează 

prejudecăţi despre suicid. Pot exista angajatori uşor reticenţi în a acorda maximă încredere unui om 

cu antecedente psihopatologice, se pot pierde locuri de muncă atractive pentru angajat, ceea ce-i 

scade încrederea în propriile resurse, dezvoltând un cerc vicios. Aici intervine inspiraţia 

profesională a psihologului care, cu multă delicateţe şi fermitate trebuie să-l ajute atât pe cel 

suferind, dar şi pe cei din macrosistemul acestuia în a înţelege exact patologia suicidului. 

Fie că abordăm axa socială, sau pe cea economică, ori pe cea psihologică, trebuie reţinut că 

în orice tulburare psihopatologică, se impune informarea pacientului asupra necesităţii 

tratamentului, informare corectă şi completă asupra scopului terapeutic, al prognosticului, dar şi al 

eventualelor efecte adverse (este clar că fac excepţie situaţiile de urgenţă care pun viaţa pacientului 
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şi siguranţa anturajului în mare pericol sau când pacientul nu are discernământ în acel moment, 

intervenind  evident alte reguli deontologice).  

Trebuie evitate situaţiile în pacientul nu înţelege informaţia sau aceasta este incomplet 

dezvăluită sau nu poate fi înţeleasă datorită  deficitelor cognitive mai mari sau mai reduse ale 

pacientului. 

În orice context psihopatologic, va fi crestă o balanţă autoritatea psihiatrului şi a 

psihologului şi autonomia principială a subiectului ; aceasta este o problemă actuală, bine legiferată, 

aparţinând eticii profesionale, dar şi cercetării ştiinţifice. 

Nu orice condiţie psihică include elemente ale suicidului, dar este posibil ca un episod 

aparent uşor - tulburare de adaptare să inducă, chiar şi pentru puţin timp, aceşti parametrii deosebit 

de agravanţi. Ei pot fi evidenţi, sau pot lua aspectul dorinţei de moarte, acea conotaţie parasuicidară, 

în care pacientul ar dori să-şi schimbe existenţa, fără a o întrerupe.  

Aceste elemente sunt direct exprimate, fiind rezultatul a diferitelor cauze psihopatologice, pe  

o anumită funcţie psihică, sau pacientul necesită un interviu mai susţinut din partea clinicianului şi a 

psihologolui pentru a-şi dezvălui aceste gânduri greu de metabolizat chiar şi de către bolnavul 

însuşi.  

Experienţa ne ajută să comunicăm mai uşor cu pacientul, să identificăm şi simptomle 

nespuse direct, dar trăite, gândite de subiect, şi evident să intervenim cât mai prompt, mai flexibil în 

gestionarea acestui simptom, care din nefericire poate exista în clinicul unui pacient diagnosticat  la 

un moment dat  cu o maladie psihiatrică. Delimitarea unor particularităţi concrete de clinică, 

raportat la mediu de provenienţă, de cultură, de inserţie socială, profesională sau religioasă a 

potenţialilor subiecţi este extrem de importantă în rezolvarea unei situaţii de risc autolitic.  

Aceşti parametrii sunt decisivi în evoluţia unei situaţii de conflict, de fapt şi în apariţia ei, 

dar depind mult de zona de unde provine individul, de potenţialul economic, de regulile de 

interacţiune interpersonală, transminse între generaţii, de conduita religioasă, de profilul psihologic 

şi la celorlalţi semeni. 

Astăzi este cunoscută mobilitatea oamenilor, migrarea din zona de provenienţă iniţială în 

alta este foarte facilă şi motivată economic, profesional, familial; dar, poate că datele conjuncturale 

psiholigice, sociale, de conduită interumană, religioasă, obiceiurile de viaţă sunt altele, necunoscute 

şi greu de asimilat pentru noul venit. 

Poate chiar medicul psihiatru sau psihologul au în subconştientul lor alte norme de 

funcţionare inidividuală  faţă de un potenţial pacient; deci trebuie să ştim să identificăm datele 

personale normale şi modificate ale celui care suferă, să-l putem ajuta în contextul său de viaţă. 

Astfel trebuie înţeles fenomenul suicidar, plasat în planul nostru de definire, de identificare, 

de corelare cu alţi factoriatât de multipli şi de complecşi, şi în final , de rezolvare a acestei probleme 

deosebit de delicate dar extrem de pernicioase. 

Este de dorit creare unei legături eficiente între teoria judicios asimilată prin studiul 

multiplelor cărţi foarte bine documentate şi realitatea obiectivă, psihologică socială, familială, de 

inserţie economică, religioasă. Putem duce mai departe demersul nostru în educarea celor din jur 

din punct de vedere phihologic, în întemeierea conduitelor de rezolvare a crizelor existenţiale, a 

conflictelor, la nivel de medicină de familie, dar şi la nivel de populaţie.  

Trebuie să existe încurajare în menţinerea suportului social, în dezvoltarea sistemului 

familial cât mai protector, în educarea tinerilor pentru creşterea stimei de sine, de încredere în 

valorile bazale, fundamentale, în înţelegerea sensului şi farmecului inegalabi al existenţei umane, în 

armonie cu sine şi cu cei din jur.   

Principalul obiectiv în rezolvarea crizei suicidare, indiferent de nivelul social, economic sau 

profesional al abordării, trebuie să fie o bună relaţionare cu subiectul, pornind de la principiul că o 

bună înţelegere conduce la o rezolvare oportună a problemei.  

Identificând simptomul unic sau principal al perturbărilor de interacţiune pacient- societate, 

intervenim mai eficient, în timp mai scurt pentru a normaliza, eventual ameliora deficitul de 

relaţionare indus de psihoza afectivă.  
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Contextul individual nu poate fi minimalizat, aşa încât ne vom raporta mereu şi la acesta. 

O idee care se poate desprinde ca fiind esenţială este cum îl putem susţine pe acest pacient, 

în acele momente de pierdere a abilităţilor relaţionale, pentru ca ele să nu devină sursa de noi 

prejudicii pentru sine sau pentru anturaj. 

Am putea afirma că avem o  primă teorie fundamnetală: aceea că suicidul este o posibilitate 

de evoluţie a unei disfuncţii  psihice, dar nu este obligatorie ; se pot identifica, în limitele clinice şi 

profesionale care ar fi parametrii globali care descriu acest fenomen, ce factori bio-psiho-sociali îl 

declanşează, îl întreţin, îl influenţează şi mai ales cum putem limita, anula acest simptom extrem de 

agravant. 

Desigur că există pe toate aceste coordonate multiple nuanţări, aspecte mai mult sau mai 

puţin particulare, dar cu toate aceste variabile, se pot contura şi concluzii riguroase care ne vor 

coordona în terapiile ulterior aplicate. 

Am putea concluziona că cei mai importanţi factori care pot declanşa simptomul suicidar 

sunt cei psihologici şi cei biologici.  

Argumentul ar fi că alte persoane, în condiţii poate mai dramatice, sau membrii aceleiaşi 

familii care trăiesc în acelaşi mediu psihologic, nu dezvoltă maladia psihică, sau aceasta are 

amploare mai redusă. 

Dotarea psihologică- sistemul de valori, achiziţiile morale, culturale, spirituale, axiologice, 

trăsăturile psihologice propriu-zise: impresionabilitatea, sensibilitatea, sunt factori clar determinanţi 

ai unei boli psihice. 

Se susţine interacţiunea între terenul fragilizat biologic în primul rând, psihologic de 

asemenea, şi evenimentul traumatizant, sau perceput aşa de către pacient. În discuţiile cu cei 

studiaţi, consultaţi, am dedus că ei au acordat o anume semnificaţie unui moment existenţial, funcţie 

de parametrii deja amintiţi, şi deci au acţionat psihologic în consecinţă.  

Aceste metabolizări sunt şi ele determinate pe de o parte biologic, aşa s-a pornit în viaţă, cu 

acea zestre genetică, dar sunt influenţate şi de alte variabile: nivelul educaţional, cultural, alte 

traume anterioare şi consecinţele lor, nivelul de adaptare, de mobilizare în caz de traumă; şi aceste 

mecanisme pot fi determinate genetic, sau dobândite ulterior, învăţate conştient sau involuntar, din 

propriile experienţe sau de la cei din jur. 

Un aspect important este acela că simptomul suicidar poate însoţi orice stres psihic, 

neputându-l exclude de la nici unul în mod categoric; deci se poate concluziona că potenţialul 

acesta autodistructiv este inclus în orice stres socio-profesional, totul depinzând de datele 

pacientului. 

Ar fi o mare eroare de conduită terapeutică să neglijăm să minimalizăm riscul autolitic prin 

corelarea lui cu un diagnostic, în mod simplist, fără a analiza tot cazul în speţă, raportându-ne doar 

la teorie şi nu la practica efectivă – influenţe socio- enonomice şi profesionale. 

Este necesară o legătură durabilă între teoria dobândită prin lectura susţinută de specialitate 

şi practica  întâlnită oriunde – instituţii, şcoli, cabinete de specialitate.  

 Perspectiva reală a oamenilor care au venit cu anumiţi parametrii psihologici, sociali, dintr-

o anumită regiune, cu anumită teritorialitate, toţi aceşti factori influenţând o anumită decizie de 

abordare, mai ales în sfera psihoterapeutică, este absolut fundamentală .  

Şi momentul de apariţie ideii suicidare este aleatoriu; uneori este din debut, alteori o evoluţie 

mai lungă a crizei socio- economice sau profesionale, prin disconfortul psihic indus sau prin 

disperarea, lipsa de speranţă, duce la ideile suicidare sau chiar gestul final. Poate un anumit eleemnt 

al acestor contexte amintite poate induce, prin acutizarea sa, prin gravitatea detresei personale 

induse, şi simptomul suicidar.  

Se poate trasa aşadar concluzia că poate foarte important ca vector al suicidului, este 

simptomul subiacent declanşator, respectiv cel care induce cel mai mult detresa personală, acea 

tensiune, suferinţă în general care conduce la suicid, şi el poate fi oriunde în sfera profesională, sau 

socio-economică. 

Stresul acut, indiferent că îl definim strict psihiatric sau în accepţiunea largă a publicului,  

are un risc mai mare de a declanşa acte suicidare sau măcar gândul la acestea; aici poate intervine şi 

cauza declanşatoare, prin semnificaţiile sale psihologice, în sensul că, o traumă psihică majoră, 
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poate altera masiv stima de sine, siguranţa personală, interferă cu multe elemente psihologice: 

umilinţă, neputinţă, limitare în capacitatea de a inteveni pentru a contracara aceste situaţii, culpa 

excesivă ulterioară, implusivitatea şi terebilismul dezvoltate după acest moment dramatic. 

Dacă starea subiectului este guvernată doar de anxietatea de fond, în limite suportabile, dar 

forţate spre pragul de sus, pot fii induse doar idei tranzitorii de suicid, de mai mică amploare clinică 

şi cu detresă personală mai redusă. Dar trebuie notat că şi aici poate exista acest risc, undeva pe 

parcursul său, posibil după mai mult timp de evoluţie netratată. 

Orice tulburare de adaptare socio-profesională sau economică poate determina prin 

momentele de bulversae emoţională, o confuzie psihopatologică, cu consecinţele pe care le-am tot 

amnitit. Chiar dacă ideile sunt doar tranzitorii, fără un plan clar, dezvoltat, trebuie notat că dorinţa 

de autoanihilare poate exista, deci riscul de moarte se poate constitui şi în cadrul acestei situaţii. 

Se poate stabili că orice situaţie – socilă, economică, profesională ce  presupune în primul 

rând o mare tulburare în sfera afectivă, în ceea ce recunoaştem ca interior al sinelui, un mare 

dezechilibru al tonusului afectiv, o durere sufletească, este un factor cauzator al declinului 

intinctuuli de sipravieţuire. 

Dacă facem referire la felul simptomlului suicidar, se pot dezvolta următoarele discuţii: este 

de remarcat că ideea suicidară tranzitorie este de departe cea mai frecventă. Un lucru bun, pentru că 

în acest fel şi potenţialul suicidar scade, înseamnă că instinctul de supravieţuire mai funcţionează, 

chiar cu momente de declin, deci şi evoluţia este mai bună. 

Există, deasemenea situaţii în care subiecţii îşi pot mobiliza mecanismele de apărare care 

mai limitează evoluţia spre suicid, fie psihologic, fie religios, prin suport socio-familial, fie 

descoperind alte motivaţii mai puternice pentru a lupta mai departe.  

Din punct de vedere al altor parametrii consideraţi, putem să dezvoltăm şi alte comentarii; 

susţinerea economică, profesională ar fi putut fi alta în altă epocă istorică, în altă regiune a ţării, sau 

în altă ţară. 

Poate în alt timp istoric, sau în altă regiune, preocupările religioase sunt susţinute, cu alt 

conţinut şi altă consistenţă; poate că la alte religii chiar regăsim o solidaritate mai mare, cu un rol 

chiar profilactic mai amplu în crizele existenţiale. Deci şi aici sunt unele discuţii de variabilitate. 

O concluzie foarte importantă pe care dorim să o subliniem este legată de factorii limitatori, 

protectori ai crizelor economice sau sociale sau financiare în special; după ce am recunoscut că 

există, după ce am concluzionat că ele pot fii un element declanşator al suicidului, trebuie să ştim şi 

cum să contracarăm acest aspect. 

Trebuie punctat ce factori protectori ar fi; suntem tentaţi să afirmăm probabil că tratamentul 

medicamentos este cel mai eficient; foarte adevărat, dar acestuia îi trebuie uneori un interval de 

timp pentru a deveni foarte suportiv: se vorbeşte de “fereastra farmacologică”, care presupune 

readaptarea receptorilor, ameliorarea unor balanţe între mediatori, şi alte schimbări; pe de altă parte, 

sedarea nu este acelaşi lucru cu anxioliza, cu eliminarea eventualelor idei depresive sau chiar 

suicidare; acestea necesită un timp mai lung şi un mecanism mai complex de rezolvare. 

Deci supravegherea permanentă, şi mai ales suportivă sunt elementele foarte importante în 

aceste situaţii; subiectul trebuie ascultat, înţeles în realitatea sa, în contextul său psihologic, trebuie 

să-i înţelegem trăirile. 

Trebuie să identificăm toţi factorii de stres: financiari, sociali, profesionali, investiţii 

neinspirate, decizii incorecte, comportamente temerare, asumarea unor sarcini prea mari. 

Apoi trebuie să-i explicăm faptul că aceste lucruri se pot rezolva, activ şi eficient, în cu totul 

alt mod; chiar el poate fi cel care le va rezolva, atunci când parametrii psihologici îi vor permite, că 

trebuie să se lase ajutat pentru a reveni la starea de bine anterioară, că nu este singur, că este înţeles 

şi că are puterea să depăşească acest moment dificil existenţial.   

Aici intervine componenta socială, în forma sa mai restrictivă – familia, dar şi extinsă – 

apartenenţa la un grup, opţiunea religioasă, dar şi gestionarea corectă a acestora. Adică familia 

trebuie să ofere ceea ce are nevoie subiectul şi atât cât crede acesta că este necesar, nu cât consideră 

membrii de suport, care uneori fie sunt indiferenţi, fie au  o expresie emoţională exagerată. 
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Este de remarcat şi la nivel teoretic faptul că orice parametru este influenţat şi de alţi termeni 

ai ecuaţiei.  

Primul care merită consemnat este intensitatea simptomului de stres psihologic şi deşi nu 

există posibilitatea de măsurare efectivă, doar de apreciere, din observaţie sau din relatarea 

pacientului, din detresa indusă sau din deficitul funcţional putem deduce cât de gravă este situaţia.  

Integrarea familială aduce un maxim de contribuţie în relaţionarea cu subiecţii cu crize 

socio- familiale sau profesionale. Este cunoscut efectul benefic al unui suport familial remarcabil. 

Familia se presupune că funcţionează ca un sistem, un sumum de elemente ordonate 

nonîntâmplător, ce au reguli care conduc la menţinerea homeostaziei.  

Membrii componenţi interacţionează între ei, sunt dependenţi în mod convenabil şi normal 

unul de ceilalţi, după norme care sunt parţial prelungirea celor de scară socială, dar particularizate 

pentru fiecare microsistem familial. Trebiue identificaţi toţi factorii stresanţi: financiari, decizionali, 

cu sinceritate, supleţe în evaluarea lor, ce consecinţe exacte au. 

Negocierile dintre membrii acestui tot unitar sunt explicite sau implicite, ducând la o 

structură flexibilă şi funcţională. Aici se poate regăsi un refugiu faţă de stimulii externi stresori, dar 

şi  o matrice pentru contactul cu alte sisteme sociale. Familia are multe funcţii, dar una dintre ele 

este reprezentată de solidaritate. Specialiştii o prezintă ca pe o sursă de protecţie, de intimitate, de 

susţinere reciprocă, de dezvoltare a sentimentului de apartenenţă la un grup. 

Ca o prelungire a microsistemului, se prezintă metasistemul şi macrosistemul social. În 

menţinerea sau pierderea capacităţii de interacţiune în acest context, contează şi obligaţiile sociale 

ale oamenilor. 

Contează şi gradul de educaţie al familiei, în extensie a societăţii, în tema crizei psihice, în 

sensibilizarea tuturor celor implicaţi în a accepta deficitul acestui subiect, situaţia fiind uneori 

tranzitorie, reversibilă. 

Posibilitatea de tratament, susţinerea terapeutică mai energică, completată de psihoterapie, 

este determinantă în influenţa relaţionării, mai precis a ameliorării acesteia.  

Deci un acces constant şi oportun la serviciile de specialitate conduc la ameliorarea unei 

eventuale deteriorări a interacţiunii om- societate. 

Complianţa subiectului- dorinţa lui de a se lasa tratat este esenţială. Refuzul poate fi 

conştient sau indus de tulburarea psihologică supraadăugată, influenţând plenar funcţionarea 

subiectului, deci şi relaţionarea lui cu  sistemul din care provine. 

Protecţia trebuie privită şi ca o posibilă profilaxie, nu doar apelată în momentul 

decompensării psihologice. Orice individ trebuie educat în spiritul stimei de sine, încrederii în 

propria persoană, să ştie să afle în interiorul său tot ceea ce este mai frumos, mai benefic pentru el şi 

semeni, acel potenţial unic şi inepuizabil. Educaţia trebuie continuată prin oferirea de modele 

solide, argumentate cu fapte de viaţă, cu argumente afectivizate şi explicite, nu creând confuzie în 

sistemele de valori, demolând simboluri fără a ma ipune nimic în loc. 

 

3. Concluzii 

Oamenii trebuie să ştie să se adapteze coerent stresului contemporan, nu comparând cu etape 

deja apuse din istorie, când funcţionau alte legi morale şi socio-economice. 

Acest tip de învăţare trebuie început în familie, completat de şcoală, de toate mijloacele de 

informare, de medicina primară, şi evident, de psihiatrii şi psihologi. 

Individul trebuie să înţeleagă şi faptul că nu este singur, dar nici nu ar fi indicat să 

funcţioneze în forme singulare. Suntem fiinţe sociale şi ne dorim apartenenţa la un grup, faţă de 

care avem elemente comune, sprituale, profesionale, familiale. Acest mod de apropiere trebuie să 

funcţioneze atât în momentele de bine ale inidvidului, dar şi în cazul critelor existenţiale. 

Grupul se susţinere, acel metasistem de care am mai vorbit, trebuie să aibă o prezenţă activă 

dar de asemenea bine dozată, pliată pe particularităţile de moment ale subiectului.  

Trebuie să intervenim şi în menţinerea stimei de sine a pacientului, să-l învâţăm că 

apartenenţa la un grup este importantă, dar nu fundamental decisivă pentru existanţa sa; dacă pierde 

acel suport nu însemnă că nu-l va mai putea substitui niciodată cu nimic sau că nu-l va recupera 

chiar pe acela la un moment viitor.  
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Nu înseamnă că el nu mai prezintă importanţă, că nu mai poate funcţiona şi în noile condiţii, 

că şi-a pierdut valoarea. Toate aceste detalii necesită timp din partea terapeutului, răbdare, abilitate 

profesională, empatie stăpânirea tehnicilor psihoterapeutice şi disponibilitate în a le aplica.  

Regăsirea stimei de sine, a comunicării optime cu sinele sunt obiective importante pentru 

subiectul aflat în impas socio- profesional sau economic.  

Acestea se obţin prin intervenţie terapeutică, în sensul că medicamentul limitează tulburările 

biochimice care au indus un anume simptom, predispunând la suicid, dar şi prin tehnici terapeutice 

suportive. În dorinţa de integrare într-un grup de sprijin, trebuie să fim raţionali, coerenţi, ancoraţi 

în realitatea imediată a pacientului; nu putem vorbi de suport familial dacă acesta este efectiv un tip 

singuratic pe parcursul să existenţial, mai ales dacă acest lucru este independent de voinţa lui. 

Nu-l putem culpabiliza că şi-a pierdut locul de muncă dacă există o criză economică globală, 

sau dacă are o meserie care pentru moment nu mai prezintă interes pe piaţa muncii. Nu-i putem 

recoanda schimbări majore în stilul de viaţă dacă el nu le poate susţine financiar. 

Conceptul de suport psihologic trebuie să devină o interrelaţie între două persoane, care 

inteacţionează reciproc şi-şi oferă informaţii complementare. Se realizează sistemul de feed-back, 

scopul final fiind informarea cu caracter specific.  

Psihologul va generaliza o serie de ipoteze despre funcţionarea subiectului în diferite 

circumstanţe. Trebuie mereu să ne amintim că intervenţia în viaţa cuiva este un process extreme de 

sensibil şi privat, psihologul trebuind să ştie sigur că poate controla cât mai multe varibile posibile 

care să conducă la o strategie coerentă şi raţiune a intervenţiei.  

Deci toate recomandările trebuie riguros selectate pentru a nu agrava eventual disperarea, 

sentimentul de limită a pacientului, de lipsă de perspectivă. Sunt situaţii când subiectul nu-şi 

exprimpă direct aceste simptome, chiar dacă este riguros chestionat şi chiar dacă a ajuns într-un 

moment de stres economic, profesional; depind  mult de abilitatea specialistului de a le identifica, 

de a le stabili intensitatea, şi eventual gradul de simulare sau cel isteriform. Oricare dintre formele 

posibile de suicid sunt pernicioase pentru pacient, episodul fiind descris ca unul sever. Se poate 

afirma că există şi o corelaţie între intensitatea simptomelor şi disfuncţia personală şi modalitatea de 

suicid. Cei foarte disperaţi, bărbaţii, cei cu simptome psihotice recurg la metode radicale: 

defenestrare, autoincendiere, spânzurare. Dintre cei care au comportament parasuicidar, sau o 

dorinţă ambivalentă – de moarte, dar şi de atragere a atenţiei anturajului, se selectează cei care 

apelează la ingestie de medicamente, secţionare de vene, sau doar îşi exprimă dorinţa, gândul, 

pulsiunea de autoliză.  

La cei care au boli somatice, ne putem aştepta ca să apară dimensiunea suiciadră prin refuzul 

de a mai lua medicamentele pentru acea maladie, de a mai urma un regim corespunzător.  

Şi aceste elemente pot fi clar suicidare, sau doar parasuicidare. În oricare dintre aceste 

situaţii, este un tablou clinic grav, ce trebuie tratat corespunzător cu toate mijloacele terapeutice 

disponibile. Nu ne permitem să minimalizăm nici un semnal suicidar, mai ales dacă identificăm alte 

tentative în antecedentele personale, sau cele heredocolaterale. 

Terapeutul trebuie să identifice aceste simptome sau potenţialul autolitic al bolii, să 

cunoască tehnicile de abordare ale pacientului, particularizându-le acestuia, funcţie de gravitatea 

stresului socio-economic, de gradul de educaţie, de nivelul de cultură, de apartenenţa la un anumit 

grup social, profesional. Trebuie intervenit prompt farmacologic, psihoterapeutic, dar şi prin 

supraveghere permanentă, până la eliminarea sigură a acestui risc.  

Se impune creşterea motivaţiei existenţiale, diagnosticarea şi tratarea corestă a bolii şi 

simptomlului care predispun la suicid, reechilibrare emoţională pe fondul realizării şi menţinerii 

unei legături suportive energice între terapeut şi pacient. Dar aceştia nu sunt singuri în această 

ecuaţie, existând şi familia mai restrânsă sau mai ramificată, alte persoane de suport, medicul de 

familie, toţi factori protectori contra bolii psihice şi a suicidului în mod special. 

Deşi greu de identificat şi mai ales de cuantificat acest risc, trebuie să ne mobilizăm toate 

forţele noastre profesionale pentru a-l ajuta pe cel care nu se mai poate ajuta singur, într-un moment 
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delicat şi dificil al existenţei sale, asigurâdu-i calitatea vieţii, demnitatea sa de om şi convingerea că 

în acest moment dramatic, nu este singuratic şi singular. 

Subiectul nu poate fii epuizat, valenţele socio- profesionale şi economice  sunt multiple, dar 

am încercat prin acest demers să aducem în atenţia tuturor cât mai multe aspecte care pot duce la 

rezultate pozitive în reducerea aspectelor suicidare, cel puţin din unghiurile amintite deja: sociale, 

economice, profesionale. 
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Abstract: 

The time we live in is marked by profound movements of the population at the planetary 

level, with consequences causing major imbalances and sometimes unpredictable effects, hard to 

counteract. The reasons for such an exodus of the population are multiple: from faraway poverty to 

social categories that lead to the disappearance of the individual, to the natural desire of a better 

standard of living, a level of culture and civilization superior to religious independence or the ideal 

of construction a better future for the migrant and his family. And above all, the desire to save 

themselves from possible hostile actions that are meant to completely eliminate or subjugate man. 

The beginning of the 21st century has been marked by such phenomena, as Europe and 

other continents have been confronted with the most diverse social, economic and political 

phenomena. From a spectacular economic growth to a devastating economic crisis, from the 

galloping technological evolution to falling birth rates and the aging of the population, from the 

development of democratic values to the political and even military oppression of some countries 

under the fairly transparent mask" of supporting friendly people". 

 

Keywords: illegal migration; criminal organizations; trafficking in migrants; trafficking in 

human beings; cross-border crime. 

 

 

1. Introducere 

Analizând fenomenul migraţiei umane de-a lungul vremii, vom constata că acesta a existat încă 

din cele mai vechi timpuri, nefiind, bineînţeles, categorisit în acest mod, însă această mişcare a 

oamenilor, care a îmbrăcat forme mai ample sau mai restrânse, poate fi întâlnită sub diverse manifestări 

chiar şi în perioadele în care nu existau moduri de organizare statală sau socială aşa de bine structurate 

ca cele din zilele noastre. Astfel a apărut fenomenul colonizării zonelor cu potenţial de dezvoltare 

economică ori a zonelor în care supravieţuirea prin convieţuire a indivizilor era cu mult mai propice 

decât în arealurile din care proveneau oamenii, iar ca efect imediat a apărut fenomenul depopulării 

acelor teritorii, cu urmările specifice acestui fenomen, printre acestea putând fi constatate abandonarea 

unor suprafeţe întinse de teren sau depopularea unor aşezăminte ce anterior au fost apreciate ca fiind 

optime apariţiei şi dezvoltării unei organizări umane. Exemple pot fi multe în acest sens de-a lungul 

istoriei, iar aici putem aminti expansiunile popoarelor migratoare din perioada  secolelor III , IV şi V 

respectiv goţii, un popor germanic răsăritean care a migrat din Scandinavia către zona estică şi nord-

estică a Europei de astăzi, hunii – de origine turcă sau mongolică şi care au migrat din zona Asiei către 

Europa de Vest, gepizii – migratori de origine germanică care în secolul al V-lea au migrat din Marea 

Baltică spre Bazinul Pannonic, ajungând şi pe teritoriul ţării noastre, vandalii – popor germanic din ţările 

nordice de astăzi, care a migrat către zona de nord şi est a Europei, francii – triburi vest-germane, iar 

apoi anglo-saxonii – de asemena triburi germane care s-au stabilit pe teritoriul de astăzi al Marii Britanii. 

Această primă etapă de migrare a populaţiilor a fost continuată mai apoi în perioada secolelor VI-IX: 

avarii din Asia Centrală către Europa de Est, slavii dinspre răsărit către centrul şi estul Europei, bulgarii, 

normanzii şi ungurii. 

Analizând cauzele care au determinat aceste migrari ale populaţiei, vom constata (sigur la un 

nivel cu mult mai puţin dezvoltat decât cel din zilele noastre), că sunt destul de apropiate cu cele de azi. 

De asemena, obiectivele sunt aproximativ aceleaşi şi sunt legate de stăpânirea unor zone cu potenţial 
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economic sau strategic din punct de vedere militar. Dar pentru că faţă de acele vremuri natura umană a 

evoluat mult, au apărut noi interese bazate pe cultură, inclusiv pe dominaţia culturii religioase. 

2. Migraţia – de la istorie la actualiate 

Descoperirile istorice, dar în special munca asiduă a istoricilor şi arheologilor, au scos în 

evidenţă caracteristicile comunităţilor de popoare migratoare, una dintre acestea fiind reprezentată de 

faptul că se mutau dintr-un loc în altul şi nu rămâneau stabilite într-o singură locaţie. Multe culturi au la 

bază cultura nomadică, pentru ca această caracteristică să se atenueze până la dispariţie odată cu evoluţia 

societăţii, determinată de progresul economic bazat pe procesul de industrializare. 

Şi atuci se naşte întrebarea firească de ce? Răspunsul unori întrebări dificile îl găsim deseori în 

lucrurile evidente. Iar evidenţa ne arată comportamentul uman, care are ca principală motivaţie 

dezvoltarea şi bunăstarea. Uneori cu orice preţ. Aşa cum nomazii pastorali care creşteau turme de 

animale se mutau cu turma mereu în alt loc pentru a exploata bogăţiile unor teritorii pentru ca apoi să se 

deplaseze în acelaşi scop în alte zone, tot aşa se întâmplă şi în zilele noastre, dar sub alte forme de 

exploatare economică şi la un cu totul alt nivel (interes mascat uneori chiar de aşa-zisele acţiuni de 

sprijinire a dezvoltării economice a teritoriilor de exploatat). 

Dar, pentru o abordare corectă şi cuprinzătoare a problematicii migraţiei, se impune pentru 

început o clarificare a terminologiei în acest domeniu. Astfel, vom aborda definirea sumară a noţiunilor 

de migraţie, emigraţie şi imigraţie. Migraţia semnifică deplasarea unei categorii de populaţie dintr-o 

regiune în alta, cu scopul de a se stabili acolo. Acest proces reprezintă deci o acţiune de deplasare cu 

scopul evident de stabilire într-o altă arie teritorială. Emigrarea constituie acţiunea individului sau unei 

mulţimi de indivizi de a părăsi ţara sau aria teritorială de origine, pentru a se stabili ulterior într-o altă 

ţară. Imigrarea este specifică statelor gazdă şi constă în intrarea pe teritoriul unei ţări a unui străin pentru 

a se stabili acolo. În acest sens, nu trebuie confundat termenul de „străin” cu termenul de „imigrant”, 

cum uneori o fac, din păcate, unele administraţii care îi etichetează pe deţinătorii de permise de şedere 

ca imigranţi. Exemple în acest sens sunt studentul aflat la studii în altă ţară, diplomaţii sau turiştii, aceste 

categorii nefiind imigranţi sau emigranţi. Trebuie reţinut că fenomenul imigraţiei este deci un fenomen 

cu caracter internaţional şi are ca punct de plecare ţara de origine a emigrantului iar ca punct de sosire 

ţara în care urmează să se stabilească persoana respectivă. 

Pierre George1, un distins geograf şi remarcabil om de ştiinţă francez, face distincţie în studiile 

sale între patru categorii de migranţi, şi anume: prima categorie o reprezintă persoana care doreşte 

schimbarea ţării de origine, inclusiv a naţionalităţii ţării de origine cu cea a ţării ,,adoptive”; persoana 

care doreşte să muncească într-o altă ţară pe o perioadă determinată de timp; acea persoană care a fost 

îndepărtată printr-un act al puterii de stat din ţara sa de origine; persoana care are statut de refugiat cu 

scopul de a se adăposti ori de a găsi sprijin sau ocrotire în faţa unei primejdii venite din ţara sa de 

origine. 

Din punct de vedere teritorial, migraţia poate fi clasificată în migraţie internă şi migraţie externă 

sau internaţională. 

Migraţia internă este acel tip de migraţie care există şi se manifestă în interiorul unui  stat. 

Aceasta poate avea multiple cauze, ce pot fi de natură economică, de plasare a forţei de muncă, de 

natură familială sau de conjunctură. Ea desemnează deplasarea populaţiei ce aparţine unei regiuni către 

altă regiune, îndeosebi din zonele rurale către cele urbanizate, dar şi dinspre o anumită zonă mai puţin 

dezvoltată din punct de vedere social spre alta mai evoluată. În aceste situaţii, cei care se deplasează nu 

sunt cei mai săraci, ci membrii unei comunităţi ce au capacitatea de a sesiza decalajul dintre aspiraţiile 

lor şi posibilitatea de a le realiza. Efectul principal al migraţiei este acela că îi constrânge pe cei care 

migrează să-şi elaboreze o serie de roluri noi. 

Migraţia externă sau internaţională este acea formă de manifestare umană ce are ca spaţiu 

teritorial de acţiune exteriorul frontierelor unei ţări. Această formă a migraţiei poate fi determinată de cu 

totul alte cauze decât cea internă, şi anume: migraţia bazată pe dorinţa de dezvoltare economică 

individuală cu riscurile unei alte forme de organizare statală, altă cultură şi limbă de comunicare, 

dezvoltarea carierei, reîntregirea familiei, migraţia forţată de calamităţi naturale, persecuţii politice, 

religioase, de războaie sau conflicte militare etc. 

                                                 
1 Pierre George (1909-2006), geograf şi om de ştiinţă francez. 
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Din punct de vedere juridic şi al respectării normelor statale şi interstatale privind circulaţia 

populaţiei, migraţia poate fi clasificată în migraţie legală şi migraţie ilegală sau delictuală. 

 

2.1. Migraţia legală 

Migraţia legală este acea formă cunoscută, acceptată şi controlată de către fiecare stat în parte, ce 

vizează mişcarea populaţiei în afara graniţelor ţării de origine pentru o perioadă mai mică sau mai mare 

de timp, de regulă fiind vizate domeniile privitoare la locurile de muncă şi diversitatea acestora. În acest 

sens, statele partenere încheie acorduri, înţelegeri, tratate sau convenţii prin care acordă facilităţi 

lucrătorilor care migrează legal şi se obligă să respecte condiţiile legale de muncă şi de protecţie socială 

ca şi pentru cetăţenii lor proprii. La respectarea acestor drepturi şi obligaţii veghează reprezentanţii 

statelor de origine care, în virtutea atribuţiilor cu care sunt învestiţi, pot interveni pe lângă autorităţile 

statului beneficiar în vederea respectării obligaţiilor asumate. În acest mod, migraţia poate fi uşor 

controlată de statul beneficiar al muncii prestate pentru că acesta oferă locurile de muncă pe care 

cetăţenii săi nu le-au ocupat din diverse motive, dar şi locuri de muncă cu un grad ridicat de calificare 

(import de inteligenţă sau pregătire într-un anumit domeniu). Migraţia legală dă posibilitatea statelor din 

care provin migranţii să colecteze impozitele şi taxele corespunzătoare câştigurilor realizate de proprii 

lucrători în străinătate şi să cuantifice aceste venituri. 

 

2.2. Migraţia ilegală 

Migraţia ilegală reprezintă modalitatea ilicită folosită de persoanele care nu pot accesa calea 

legală pentru a pleca în altă ţară. Acest tip de migraţie face parte din categoria infracţiunilor 

transfrontaliere, sancţionate de legea penală a fiecărui stat şi în care sunt angrenate mai multe persone cu 

roluri şi atribuţii bine definite, uneori îmbrăcând forma unor adevărate grupări de criminalitate 

organizată. Membrii acestor grupări aparţin de regulă fie statelor de origine a migranţilor fie statelor de 

destinaţie a acestora, însă, în ultima perioadă de timp, grupările au în componenţă membri amplasaţi în 

cu totul alte ţări decât cele vizate, inclusiv în ţările de tranzit ale migranţior. În tot acest mecanism sunt 

angrenate sume mari de bani, care au menirea de a asigura logistica necesară transportului emigranţilor 

(mijloace de transport, mijloace de comunicaţie, locaţii de găzduire temporară, echipament etc.), dar 

bineînţeles şi un profit pe măsura riscurilor asumate şi a implicării în acest mecanism, a membrilor 

grupărilor infracţionale. Iar aceste sume de bani provin de la cei ce aleg această cale de a se stabili într-o 

altă ţară. 

Ingeniozitatea membrilor grupărilor infracţionale depăşeşte uneori aşteptările şi chiar 

posibilităţile de contarcarare ale autorităţilor. Aici putem aminti folosirea de mijloace de comunicaţii ce 

nu pot fi interceptate sau identificate după caracteristicile individuale de identificare (telefoane mobile 

clonate, uneori o serie a unui telefon mobil, acel EMAI, apare ca fiind folosit în acelaşi timp în sute de 

locuri, fără să poată fi localizat sau identificată persoana care îl utilizează, folosirea reţelelor de telefonie 

cu conexiune prin wireless sau transfer de date, aparate portabile de emisie-recepţie de mare putere, 

tablete electronice ş.a.), folosirea metodelor de supraveghere a mijlocului de transport ce prezintă interes 

prin utilizarea emiţătoarelor tip baliză GPS, folosirea metodelor ,,antemergător”, adică acele mijloace de 

transport care se deplasează cu mult în faţa vehiculului ce transportă migranţii, cu scopul de a identifica 

şi transmite potenţiale pericole întâlnite pe traseul de urmat etc. La toate acestea se adaugă diferenţele în 

materie de legislaţie ale ţărilor-sursă, de tranzit sau ţintă care îngreunează lupta autorităţilor pentru 

combaterea acestui fenomen. Nu trebuie uitat nici aportul migranţilor, care, în îndeplinirea scopului la 

care aspiră sau la ameninţările ori indicaţiile traficanţilor, preferă să păstreze tăcerea sau să nege orice 

legătură cu persoanele ori grupurile infracţionale care îi ajută. 

Statistici ale O.N.U. relevă că profiturile obţinute din traficul internaţional cu fiinţe umane – aici 

intrând proxenetismul internaţional, traficul cu cerşetori, cu handicapaţi, cu copii, precum şi migraţia 

ilegală –, de la începutul secolului XXI şi pînă în prezent, au fost mai mari cu aproape 50% decât 

câştigurile obţinute din traficul internaţional cu autoturisme furate şi cu cca. 25% mai mari decât cele 

obţinute din traficul de droguri. Iată de ce cunoaşterea fenomenului migraţiei ilegale este importantă 

pentru stat. 
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Fenomenul migraţiei este tot mai pregnant nu doar la nivelul Europei, ci şi pe teritotiul altor 

continente. Iar ţara noastră nu este nici ea ocolită. Odată cu deciziile politice ferme adoptate de unele 

ţări, rutele migraţiei au cunoscut modificări importante. Astfel, presiunea migratorie s-a mutat pe linia 

Turcia-Grecia-Bulgaria-Serbia, iar apoi către diferite ţări din centrul şi vestul Europei, însă tot mai des 

există şi ruta ce vizează trecerea frontierei dintre Bulgaria şi România, fie cu mijloace de transport prin 

punctele de trecere a frontierei, migranţii fiind ascunşi în compartimente ale mijlocului de transport 

special amenajate, fie prin traversarea fluviului Dunărea în mod ilegal pe apă, fiind folosite în acest sens 

,,călăuze” române care cunosc foarte bine topografia terenului, zonele de patrulare ale poliţiei de 

frontieră, utilizând inclusiv mijloace de transport pe apă sau terestre, în colaborare cu ,,partenerii” lor 

bulgari. O dovadă a creşterii alarmante a numărului de migranţi ce pătrund pe teritoriul Romăniei sunt 

chiar statisticile poliţiei de frontieră române, conform cărora numărul străinilor care au încercat să intre 

ilegal în România s-a triplat în prima parte a anului 2017, majoritatea acestora fiind musulmani.  

Autorităţile române au depistat în primele şase luni ale acestui an aproape 2.500 de cetăţeni străini care 

au încercat să treacă ilegal frontiera de stat, din care cca 1.500 pe sensul de intrare în ţară şi peste 1.000 

de străini pe sensul de ieşire din ţară. Aceştia au provenit din Irak, Siria, Pakistan, Afganistan, Iran, 

Turcia, India, Kosovo, Bangladesh şi Palestina, şi toţi au rămas în centrele pentru migranţi pe perioada 

desfăşurării procedurilor legale în materie, timp în care au primit asistenţă plătită de statul român. 

Comparativ, în cursul primelor şase luni ale anului 2016, autorităţile române au depistat aproape 

400 de străini care au încercat să intre ilegal în România, dintre care cca 150 au încercat să iasă ilegal. 

Garda de Coastă românească a interceptat în Marea Neagră mai multe ambarcaţiuni ce transportau 

migranţi, un exemplu în acest sens fiind evenimentul din data de 13 august 2017, când o ambarcaţiune 

cu pavilion turcesc, suspectă de migraţie ilegală, se îndrepta spre România transportând 69 de irakieni la 

bord. 

Cauzele şi efectele fenomenului de migrare ce se manifestă în zilele noastre sunt multiple. Deşi 

în cea mai mare parte există o diferenţiere clară a cauzelor ce determină o migrare a populaţiilor din 

anumite zone către altele, uneori, aceste cauze sunt atât de strâns legate între ele încât devin 

interdependente. Iar aici poate fi amintită interferenţa cauzelor economice determinate de un trai 

subuman, accentuate de cauzele cu caracter fanatico-religios privind convertirea la un anumit tip de 

religie ori suprapuse peste acea presiune determinată în mod deliberat de oameni sau regimuri politice, 

conform cu obiectivele meschine ale acestora. Nu trebuie uitată nici motivaţia la fel de lipsită de nuanţe 

umane a unor lideri sau curente politice din ţări dezvoltate, de a promite o viaţă cu mult superioară 

năpăstuiţilor ce aleg să emigreze către aceste tărâmuri ale făgăduinţei, interesul ascuns fiind acela de 

exploatare a forţei de muncă ce urmează a fi plătită cu mult sub nivelul obiectiv şi normal, dar şi o aşa-

zisă întinerire şi revigorare a ofertei existente pe piaţa forţei de muncă. 

Iar toate acestea determină efecte negative majore, greu sau imposibil de anticipat. Principalele 

efecte care trebuie analizate sunt cele de natură socială, pentru că nimic nu este mai presus decât omul şi 

comunitatea din care acesta face parte. Nici economicul, nici politicul. Ce rost ar mai avea politicul sau 

economicul dacă acestea nu stau în slujba omului? Omul le-a creat pentru a-i fi mai bine iar atunci se 

pune întrebarea firească: De ce să creăm ceva ce ne macină societatea şi ne distruge semenii? 

Revenind la unele dintre principalele efecte sociale determinate de fenomenul migraţiei umane, 

pot fi amintite urmările psihologice individuale şi de convieţuire colectivă. 

Pe de o parte, analizând din perspectiva emigrantului, fiecare persoană care alege calea de a 

emigra se va confrunta cu o serie de factori psihologici legaţi de părăsirea locului în care s-a născut şi a 

crescut, de obiceiurile şi cultura specifică acelor locuri, de familia restrânsă sau lărgită faţă de care 

nutreşte sentimente, de dificultatea adaptării la o altă lume, la o altă limbă de comunicare, la o altă 

cultură ori religie sau la alte condiţii de climă. Toate acestea sunt piedici în împlinirea visului de 

realizare a individului. O parte dintre migranţi sunt exploataţi de către reţelele de traficanţi, care, 

profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care aceştia se află, le promit o viaţă mai bună şi locuri de 

muncă bine plătite, cu scopul de a obţine cât mai mulţ bani de la migranţi, pentru ca apoi promisiunile să 

nu reprezinte decât vorbe goale sau, şi mai rău, odată ajunşi pe tărâmul fădăduit, să fie preluaţi de alţi 

infractori care să-i exploateze fără scrupule. Iar zonele de unde provin migranţii vor cunoaşte şi ele 

transformări şi dezechilibre semnificative, apărând depopularea, destrămarea familiilor, copii 

abandonaţi ori care, în cel mai bun caz, vor trăi într-o familie monoparentală. 
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Pe de altă parte, nu poate fi neglijat însă şi aspectul legat de comunitatea ce urmează a deveni 

gazdă pentru emigrant. Iar acest aspect ridică o serie de dificultăţi ce pot genera probleme majore de 

conduită faţă de străinii sosiţi fără a fi invitaţi. Aceste inadaptabilităţi pot conduce până la conflicte 

deschise. Sunt binecunoscute evenimentele ample de dezordine socială ce au avut loc în Germania, 

Franţa, Italia sau în alte ţări, evenimente determinate de dificultatea absorbţiei unei mase sociale străine 

în comunitatea specifică unei zone majoritare de altă naţionalitate. Ca reacţie de apărare, ,,minoritarii” 

se izolează în cartierele pe care încet-încet chiar ei le construiesc şi în interiorul cărora încep să impună 

reguli de comportament social, devenind uneori agresivi cu cei care încearcă să schimbe aceste reguli. 

Probleme de adaptare rezultă şi din integrarea imigranţilor în sistemul de educaţie şcolară al comunităţii 

locale ori în sistemul de protecţie socială specific ţării în care au emigrat. 

Europa este marcată de fenomene economice şi demografice care afetează din plin bunul mers al 

oamenilor şi al comunităţilor din care aceştia fac parte. Lipsa locurilor de muncă, determinată, printre 

altele, de tehnologizarea intensă precum şi de dorinţele şi aspiraţiile tot mai înalte ale indivizilor, nu 

reprezintă factori de descurajare pentru migranţi, al căror număr creşte pe fiecare an în mod îngrijorător. 

În ceea ce priveşte factorii decizionali ai ţărilor de destinaţie a migranţilor, se urmăreşte 

atragerea de forţă de muncă ce acceptă prestarea unor activităţi necalificate sau cu un caracter relativ 

ingrat (ex. munca necalificată în agricultură sau serviciile de salubritate) şi, în acelaşi timp, remunerarea 

acestora sub limita obiectivă cu care ar fi trebuit plătit un muncitor indigen pentru aceleaşi servicii. Apoi 

beneficiul economic al ţărilor de destinaţie este dublu prin faptul că banii pe care imigrantul îi câştigă 

sunt folosiţi pe piaţa internă a ţării de destinaţie pentru traiul şi uneori prosperitatea imigrantului, iar în 

acest fel se asigură un circuit financiar închis. 

O parte importantă a ţărilor dezvoltate se confruntă cu creşterea vârstei populaţiei active, cu aşa-

zisa îmbătrânire a forţei de muncă. Or, în aceste condiţii, infuzia de forţă de muncă tânără constituie un 

beneficiu pe piaţa forţei de muncă a statului-gazdă. Forţa de muncă este tânără, ieftină, iar banii rămân 

în ţară. Ce poate fi mai bine pe termen scurt? Numai că economicul, nefiind coroborat cu socialul, nu 

reprezintă evoluţia sănătoasă şi durabilă a unei societăţi. 

Un alt aspect economico-financiar legat de migraţie este reliefat de finanţarea grupărilor de 

criminalitate organizată de chiar cei aflaţi în nevoie, adică emigranţii. Deşi resursele financiare ale 

acestora sunt infime, ei recurg la o serie de mijloace de obţinere a banilor (împrumuturi, vânzarea a tot 

ceea ce au) ce trebuie plătiţi traficanţilor pentru a-i sprijini în demersul lor de a ajunge la destinaţia 

dorită. Or, chiar aceasta reprezintă una dintre cauzele de extindere a grupărilor infracţionale, care se 

îmbogăţesc şi se înmulţesc uneori exponenţial. 

Crearea Uniunii Europene, graţie eforturilor politice ale ţărilor componente,  a determinat o serie 

de salturi calitative de necontestat, benefice tuturor ţărilor care au aderat, iar un asemenea salt l-a 

reprezentat crearea unui spaţiu comun al liberei circulaţii cu beneficiile corespunzătoare. Dar, acelaşi 

spaţiu comun al liberei circulaţii şi desfiinţarea controlului la frontierele interne, au creat provocări noi,  

cu care statele mebre se confruntă, întrucât deciziile politice adoptate de un stat în materia accesului pe 

teritoriul său pot afecta deopotrivă interesele altui stat. Prin urmare, este neapărat necesar ca la adoptarea 

unor asemenea decizii politice fiecare stat să ţină seama de interesele partenerilor săi în domeniul 

imigrării, acordării azilului şi integrării. 

Principalele politici în domeniul migraţiei adoptate la nivel european au fost Programul 

Tampere, Programul Haga, Pactul european privind migraţia şi azilul, Programul Stockholm şi 

Programul Post-Stockholm, precum şi constituirea unui management integrat al frontierelor, inclusiv 

Programul FRONTEX destinat întăririi frontierelor externe ale Uniunii Europene. În actuala 

conjunctură a amplificării migraţiei către Europa, se depun eforturi politice susţinute pentru armonizarea 

legislaţiilor europene în domeniul migraţiei ilegale şi sancţionarea infracţiunilor de trecere frauduloasă a 

frontierei unui stat, trafic de migranţi şi trafic de persoane, în vederea combaterii eficiente a fenomenului 

şi adoptarea unei atitudini judiciare ferme, care să conducă la descurajarea traficanţilor de migranţi. 

Un obiectiv esenţial pentru Comunitatea Europeană îl constituie garantarea libertăţii, a securităţii 

şi a justiţiei. Încă de la adoptarea Programului de la Tampere şi odată cu intrarea în vigoare a Tratatului 

de la Amsterdam, a fost acordată o atenţie sporită garantării obligaţiilor asumate de parteneri privind 
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asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor europeni, inclusiv dreptul la liberă 

circulaţie într-o Europă sigură şi deschisă. Cu toate acestea, amploarea fenomenului migraţiei a cunoscut 

valenţe nebănuite în ultima perioadă de timp, motiv pentru care au existat situaţii în care factorii 

decizionali ai vieţii politice au trebuit să recunoască necesitatea adoptării unor noi măsuri, metode şi 

tehnici de prevenire şi combatere a acestui fenomen. Aceasta cu atât mai mult cu cât, în multe dintre 

situaţiile întâlnite, au fost descrise adevărate drame umane ale celor ce aleg să migreze. Iar în aceste 

condiţii trebuie făcută o delimitare destul de prudentă între migranţii aflaţi în situaţii reale de pericol sau 

risc, cei care simulează asemenea situaţii urmărind, în realitate, să ajungă în ţări dezvoltate pentru a 

verifica mirajul îmbogăţirii rapide sau, şi mai grav, cei care se amestecă în mulţimea de nenorocoşi ai 

sorţii pentru a putea ajunge în diverse puncte ale lumii şi a executa ordine cu caracter terorist. Acestea 

au fost o parte dintre considerentele care au stat la baza politicilor şi acţiunilor întreprinse în domeniul 

migraţiei de factorii politici ai ţărilor membre ale Uniunii Europene. Din nefericire, nu toate măsurile 

politice au fost puse în aplicare, unele rămânând doar la nivel declarativ, în timp ce altele s-au dovedit a 

fi ineficiente sau au fost puse în aplicare prea târziu pentru a-şi demonstra eficienţa. 

 

3. Concluzii 

Migraţia oamenilor a existat din timpuri străvechi şi va exista şi în viitor. Îngrijorătoare sunt 

formele de manifestare dar şi dimensiunea fenomenului. Migraţia poate fi privită ca un fenomen 

controlabil şi benefic naturii umane, exemple edificatoare fiind acele persoane care şi-au îndeplinit 

aspiraţiile lor şi ale familiilor lor, contribuind nu numai la dezvoltarea personală dar şi la dezvoltarea 

comunităţii adoptive. Din păcate însă, acest fenomen poate îmbrăca şi forme extrem de hidoase care vor 

reliefa negura umană din interiorul unor minţi bolnave, iar aici pot fi amintite atrocităţile petrecute în 

anumite zone ale lumii şi care au determinat uneori un adevărat exod de populaţie ori atentatele teroriste 

protejate de masca migraţiei, cu urmările atât de dureroase pentru întreaga planetă. Fluxul migrator este 

determinat de o serie de factori, unul dintre aceştia fiind sărăcia. Atunci, soluţia pentru diminuarea 

fenomenului migraţionist ar fi sprijinirea dezvoltării economice a zonelor care prezintă risc de emigrare 

a populaţiei. 

La început de secol XXI putem afirma cu tărie că lumea este într-o continuă mişcare şi 

schimbare, iar uneori aceste fenomene nu sunt dintre cele mai benefice pentru masele de oameni. Apar 

şi se adâncesc adevărate prăpăstii economice şi sociale între zone şi populaţii ce trăiesc pe acelaşi 

continent  iar uneori chiar şi în aceeaşi ţară. Apar şi se amplifică exponenţial diferenţe ideologice, 

culturale sau religioase care nu mai pot fi conciliate şi care conduc către o radicalizare evidentă. Iar toate 

acestea conduc la exodul unui mare număr de oameni, care aleg calea dezrădăcinării de locurile natale 

pentru salvarea vieţii lor sau a familiilor lor ori pentru perspectiva unei vieţi mai bune. 
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Abstract: 

As operations used by practitioners in the interpretation of legal norms, it should be stressed 

that both the theorist of law and practitioner of law impose their own interpretation, which, to 

succeed, must be substantiated and the reasoning of jurists support their interpretations of legal 

text and evidence may be demonstrative or assumative.  

The limits of legal interpretation are given formal and material elements of the legal act 

performed, who will be heading and the reasons are given the circumstances preceding the drafting 

of the act, purpose - subjective intention that animates the author of the legal act.  

In the following we will address issues concerning the interpretation of legal norms in terms 

of operations used by practitioners in the interpretation of legal norms and in terms of results and 

limits of interpretation.  
 

Keywords: legal rule; interpretation; legal act; results of interpretation; limits of 

interpretation. 

 
 

1. Operații utilizate de practicieni în procesul interpretării normei juridice 

Atât teoreticianul dreptului, cât și practicianul dreptului, își impun propria interpretare, care, 

pentru a fi admisă, trebuie argumentată, iar argumentarea cu care juriștii își susţin interpretările date 

textului legal şi mijloacelor de probă, poate fi demonstrativă ori asumativă. 

Dacă textul legii supus interpretării este univoc și mijloacele de probă nu permit decât un 

singur înțeles, atunci raționamentele formulate de practicieni sunt demonstrative.  

Dacă textul legii supus interpretării are mai multe sensuri și înțelesuri, dacă pentru aceeași 

cauză supusă soluționării pot fi aplicate mai multe prevederi legale, iar mijloacele de probă sunt 

incomplete,atunci raționamentele construite de practicienii dreptului sunt asumative1. 

Codurile de legi subînțeleg atât caracterul verosimil al aserțiunilor participanților la procesul 

juridiciar,cât și caracterul asumati  al argumentărilor,prevăzând că dezbaterile in instanță trebuie să 

fie , orale, publice, contradictoriale și că părțile in proces au libertatea probelor. 

Raționamentele participanților la procesul juridicar pot fi:raționamente dialectice și 

raționamente epicherematice. 

Raționamentul este dialectic, atunci când acestea rezidă din argumentele și 

contraargumentele avansate reciproc de către participanții la proces, când se critică ori se 

completează, se admit ori se resping. Dacă premisele unui raționament sunt veridice și se respectă 

regulile formate de deducție ori de derivare a concluziei, aceasta va fi adevărată cu necesitate2. 

Premisele verosimile sau plauzibile se supun contestărilor și precizărilor chiar dacă structura lor 

logic formală este aceeași ca și în raționamentul demonstrativ. 

Este rationament epicherematic, atunci când rezida intr-un discurs in care utilizatorul expune 

problema în dezbatere, si din mai multe răspunsuri posibile, verosimile, optează pentru un răspuns 

verosimil pe care îl și argumentează. 

                                                 
1 Dogaru Ion, Popa Nicolae, Dănișor Dan Claudiu, Cercel Sevastian (2008), Bazele dreptului civil. Volumul I. Teoria 

generală, București: Editura C.H. Beck, p. 201. 
2 Pentru exemplificare: Gheorghe Mihai (2002), Inevitabilul drept, Bucuresti: Editura Lumina Lex, pp. 171-172. 
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Argumentele folosite în interpretare se corelează între ele deductiv și /sau inductiv fiind 

avansate in scopul de a convinge rațional și pe destinatar, respectiv, instanța de judecată. 

Atât jurisconsulții romani, cât și teoreticienii moderni ai dreptului au construit argumentări 

controversiale, având diverse argumente cu scopul de a dovedi că tezele lor sunt juste, pertinente si 

rezonabile, pentru a le fi admise de către destinatati.Premisele raționamentelor sunt cauza logică a 

concluziei. 

Tehnicile de interpretare juridică permit enunțarea de argumente corespunzătoare in 

controverse și în discursuri. Argumentul gramatical, argumentul istoric, cel teleologic, sistematic ori 

exegetic în susținerea că teza unui interpret în soluționarea unei probleme juridice, fie ea teoretică 

ori practică, este optim justă și rezonabilă astfel încât să convingă3. În construirea argumentelor 

interpretării se utilizează legile logicii formate(a identității sau analogiei, a rațiunii, a terțului exclus, 

a noncontradicției etc.). 

Operațiile de interpretare juridică sunt: selecția, definiția, clasificarea, diviziunea, 

aprecierea şi contextualizarea. 

Selecția este acea operație utilizată în interpretare ce presupune o etapă a problematizării în 

care să se constate că:referitor la un text normativ, la un text de act juridic ori la un mijloc de probă 

există dificultăți de interpretare; că există un interes pentru rezolvarea acestor dificultăți. Că o 

anume formulare este cea potrivită pentru a exprima dificultatea.În situația dificultăților de 

înțelegere a unor expresii ori termeni pe considerent că intenția legiuitorului nu este limpede, se 

selectează de către practicianul jurist anumite prevederi din lege în scopul soluționării prin 

interpretarea a cestor dificultăți. 

Definiția (definitio) este operația logică constructivă ce are rolul, atunci când este aplicată 

conform exigențelor logicii, de a elimina ambiguitățile și echivoculi4. 

Sunt cunoscute trei tipuri de definiri: definirea referențială, definirea operatorie si cea 

sintactică. Definirea referențială cuprinde la rândul ei, definirea prin ostensiune, prin descriere și 

prin extensiune. Dintre acestea, definirea prin descriere este mai aproape de cerințele interpretării și 

are ca scop evidențierea semnificației dată unui termen din lege sau acea dată de practica judiciară, 

prin expresii de natură a permite repetarea fără ambiguitate a obiectului la care se referă termenul. 

Întrucât termenii juridici nu sunt concreți, cu toate că în limbajul dreptului întâlnim și 

termeni concreți, definirea prin descriere este o operație delicată care necesita un mare efort de 

abstractizare. 

Din categoria definirilor semantice, interpretarea face apel la următoarele tipuri de definiri: 

definiri contextuale, stipulative sau esențiale. 

Definirile contextuale sunt cele prin care sensul unui termen sau al unei expresii este obținut 

din contextul actului normativ în care se află, pe când, cele stipulative stabilesc felul în care trebuie 

înțeles un termen în cadrul unui context normativ. Definirile esențiale denumite frecvent și definiri 

prin gen proxim și diferența specifică, indică un ansamblu de însușiri care îi diferențiază conținutul 

de conținutul altor termeni împreună cu care face parte din același gen5. 

Definițiile mai pot fi clasificate și din perspectiva sursei lor, în definiții legale elaborate de 

legiuitor, definiții juridice ce aparțin instanțelor de judecată și teoretice, propuse de specialiștii in 

drept. 

Clasificarea şi diviziunea sunt operații de interpretare complementare; clasificarea adună, 

grupează și conjugă, iar diviziunea separă și disjungă, pe baza unor criterii.Obiectul acestor operații 

logice îl constituie termenul, nu lucrurile, nu faptele, nu actele, nu relațiile etc., ci numai termenii 

care le semnifică, le desemnează. 

Operația de clasificare are aplicabilitate atât in activitatea legislativă, cât și in aceea a 

instanțelor de judecată. Când sunt de reglementat relații sociale noi, ele fie se cuprind în clase de 

relații juridice deja existente în norme, fie se constituie în clase distincte, de sine stătătoare. Faptele 

ilicite, trebuie să aparțină unor clase deja reglementate pentru a fi calificate conform calificărilor 

                                                 
3 Dvoracek Maria, Lupu Gheorghe (1996), Teoria generală a dreptului, Iaşi: Editura Fundaţiei Chemarea, p. 113. 
4 Del Vecchio Giorgio (1996), Lecții de filosofie juridică, București: Editura Europa Nova, p.126. 
5 Dogaru Lucreția, Gheorghe Mihai (2015), Norma juridică și interpretarea ei, București: Ed. Universul Juridic, p. 317. 
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generice ale clasei respective,sens în care se utilizează un criteriu unic de clasificare cu ajutorul 

căruia se determină genul clasei. 

Operația logică de diviziune, astfel cum am arătat, are un criteriu în baza căruia 

operează,interpretul direcționează atenția spre sensurile descoperite de el, întrucât, în raport cu 

criteriul adoptat, conținutul semnificativ al unui termen poate fi divizat în diferite specii. Divizarea 

diferitelor fapte ilicite în clasa de fapte ilicite înlesnește clasificarea lor juridică6. 

Aprecierea sau evaluarea unor fapte, conduite, relații, intenții ori acțiuni se face după o scară 

de valori, care constituie criteriul de evaluare. Cum valorile intervin în orice interpretare ca bază a 

ei, aprecierea este prezentată atât în evaluarea normelor juridice, pentru a le selecta pe acelea 

adecvate pricinei. Aprecierea, ca operație logică, se desfășoară in trei faze: în prima fază,compară 

înțelesurile posibile ale unui text normativ sau ale mijloacelor de probă, ținând seama de 

eventualele calificări ale faptei prin norma presupus a fi aleasă; urmează compunerea mai multor 

tipuri de ierarhii de valori pentru a reține pe aceea care vădește cel mai înalt nivel de acceptabilitate; 

în final, se contextualizează ierarhia cu întregul demers interpretativ, în raport cu situația concretă. 

Contextualizarea interpretării unei norme de drept, înseamnă înțelegerea acesteia la 

contextul normativ, dimpreună cu norme juridice complementare, potrivit complexității actului 

normativ. 

 

2. Rezultatele şi limitele interpretării 

Folosim tehnici de interpretare juridică, interpretul poate să ajungă la următoarele rezultate: 

1. Să constate că, între intenția legiuitorului, spiritul legii şi modul în care legea este 

exprimată, există un acord:  lex dixit quam voluit - în care caz rezultatul interpretării sale este unul 

declarativ7. 

Interpretarea declarativă nici nu restrânge, dar nici nu extinde aplicația textului normativ, 

întrucât formularea inițială a textului supus interpretării și cazurile concrete ce se încadrează în 

ipoteză se află în concordanță deplină.Întinderea aplicării textului de lege este în astfel de cazuri cea 

care rezultă din simpla sa citire, fără o lărgire sau restrângere a sferei sale de aplicare. 

Interpretarea declarativă, denumită și interpretarea literală (ad literam), poate fi pur 

declarativă sau dexlarativ strictă. 

Interpretarea este pur declarativă, dacă termenii legii sunt corect utilizați, au o semnificație 

clară prin construcție, precum și atunci când textele de lege cuprind enumerări limitative. De 

exemplu, potrivit dispozițiilor cuprinse în art.12 şi 13 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele 

destare civilă, republicată în 2012, starea civilă se dovedește cu actele întocmite în registrele de 

stare civilă, precum și cu certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestora8. 

Interpretarea este declarativ largă sau declarativ strictă, dacă termenii legii, deși corect 

folosiți, sunt susceptibili de mai multe semnificații. De pildă, termenul „familia” semnifică, în 

funcție de ramura de drept în care aceasta este utilizat: 

- în sensul legislației locative din familie fac parte soții, copii lor, precum și părinții soților, 

întreținuți de aceștia; 

- în sensul legii fondului financiar, prin familie se înțelege soții și copiii lor necăsătoriți, 

dacă gospodăresc împreună cu părinții lor; 

- în sensul legislației civile, cercul mostenitorilor legali cuprinde pe descendenți, ascendenți, 

rudele în linie colaterală până la gradul patru, inclusiv soțul supraviețuitor; 

- în sensul dreptului familiei, familia desemnează fie pe soți, fie pe soți și copiii acestora, fie 

pe toți cei care se găsesc în relații de familie care izvorăsc din căsătorie, rudenie, adopție și relatii 

asimilate, din unele puncte de vedere, cu cele de familie. 

2.  Să ajungă la o interpretare restrictivă. 

                                                 
6 Idem, p. 318. 
7 Paulson S.L.(1998), Normativity and Norms, Oxford: Oxford University Press, p. 168. 
8 Dogaru Lucreția, Gheorghe Mihai, op. cit., p. 319. 
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Atunci când, între intenția legiuitorului si modul în care el s-a exprimat exista o nepotrivire, 

fie în sensul că a spus mai mult decât a voit (lex dixit plus quan voluit), fie în sensul că a spus mai 

puțin decât a voit (lex dixit minus quam voluit)9, rezultatul interpretării este sau rectrictiv sau 

extensiv. 

Interpreatrea restrictiva are loc, așadar, când interpretul, constatând că litera legii spune mai 

mult decât a voit legiuitorul, că formularea textuală a reglementării este mai largă decât conținutul 

său real, urmează să restrângă litera la limitele voinței legiuitorului. 

Depășirea voinței legii de litera ei poate proveni fie din cauza unui termen greșit folosit, fie 

datorită complexității dispoziției; în primul caz, interpretarea este restrictivă prin restrângerea 

sensului cuvintelor, în al doilea caz se restrânge sensul dispoziției.Să amintim interpretarea 

restrictivă a art. 1.363 NCC referitor la răspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Se 

consideră că săvârșirea de către prepus a faptei prejudiciabile „în funcțiile încredințate” constituie o 

formulare largă ce ar trebui restrânsă în sensul angajării răspunderii comitentului numai la cazurile 

în care fapta prepusului are legătura directa, și nu ocazională, cu funcția încredințată de comitent10. 

Prin interpretarea restrictivă se ajunge, așadar, la aplicarea legii la o sferă de situații juridice 

mai restrânse decât aceea ce rezultă din termenii folosiți de legiuitor, adică normei juridice i se 

atribuie un sens mai limitat decât rezultă din textul legal. 

Pentru restrângerea sau limitarea sferei de aplicare a textului legii, sunt utilizate procedee 

precum: considerarea rațiunii legii, distincțiile și argumentul a contrario. 

Interpretarea extensivă, intervine atunci când există discordantă între textul legii și voința 

legiuitorului, litera legii spunând mai puțin decât a voit legiuitorul, sfera de cuprindere a normei 

juridice fiind, așadar, mai largă decât formularea textuală. Extinderea textului și la alte situații 

juridice, respectiv, lărgirea sferei de aplicare a normei de drept, se realizează prin folosirea de către 

interpret a unor procedee: analogia, lărgirea conceptelor si inducția (așadar, cu ajutorul regulilor a 

pari, a majori ad absurdum sensu)11. 

Spre exemplu, art.51 din Legea fundamentală a tării prevede că „Respectarea Constituției, a 

supremației sale și a legilor este obligatorie”; termenul „lege” se va interpreta extensiv, în sensul de 

acte normative in vigoare. 

Interpretarea extensivă este inadmisibilă ori de cate ori legea cuprinde o enumerare 

limitativă a împrejurărilor la care se poate aplica, ori de câte ori legea restrânge expres aplicarea 

unei norme la o anumita ipoteză (de exemplu, prezumțiile legale), precum și atunci când norma 

stabilește o excepție de la regula generală. 

Când folosirea tuturor procedeelor de interpretare nu au condus decât la un rezultat 

îndoielnic interpretul nu are decât să recurgă la principiile de drept. Într-adevăr, în societatea juridic 

organizată, libertatea este regula, restrângerea libertății este excepția;  

În cazul de dubiu, se va adopta soluția care creează cele mai puține restricții, comprimări sau 

privări de drepturi sau libertăți (in dubio pro reo). 

Legea trebuie să-și găsească întotdeauna aplicație, nu să rămână neaplicată, de aceea,între 

două interpretări, din care una face legea aplicabilă,iar cealaltă nu, se va alege interpretarea care dă 

posibilitatea de aplicare a legii12. 

Legile trebuie sa reprezinte un progres,nu un regres, deoarece, se presupune q orice lege 

nouă tinde către o perfecționare, către o ameliorare a dreptului anterior. Toate normele de drept sunt 

presupuse că tind către un ansamblu unitar și armonios, de aceea când exista îndoială-dubiu, se va 

adopta o interpretare care se armonizează cel mai bine cu întregimea dreptului pozitiv,iar nu aceea 

care reprezintă o dizarmonie, o nepotrivire13. 

În dreptul tratatelor, se utilizează regula in dubio quod mitius,potrivit căreia dacă o clauză a 

tratatului este susceptibilă de mai multe interpretări, va fi preferată interpretarea cea mai puțin 

                                                 
9 Chevallier Jacques (2012), Statul de drept, București: Editura Universul Juridic, p. 116. 
10 Dogaru Lucreția, Gheorghe Mihai, op. cit., p. 319-320. 
11 Supiot Alain (2011), Homo Juridicus. Eseu despre funcţia antropologică a dreptului, București: Editura Rosetti 

Educaţional, p. 68. 
12 Dogaru Lucreția, Gheorghe Mihai, op. cit., p. 320. 
13 Bix B. (1995), Law, Language and Legal Determinacy, Oxford: Clarendon Press, p. 117. 
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oneroasă pentru partea care trebuie să execute prestația prevăzută în tratat.În caz că îndoială provine 

din vina celui care a redactat sau a impus clauza, se aplică regula contra proferentem, adică se dă 

interpretarea împotriva acestuia. 

În dreptul intern, interpretarea trebuie să conducă la cunoașterea normei, nu la crearea ei, 

rolul interpretului fiind să lămurească sensul normativ juridic din textul legal, așa cum a fost creat el 

de legiuitor, nu cum ar fi făurit interpretul norma de drept. Deci, libertatea interpretării legii este 

limitată de către rostul ei. 

O lege poate avea o durată mai mare de aplicare, privită din perspectiva schimbărilor din 

viața socială modernă. În astfel de situații, se pune problema dacă interpretul are libertatea de a 

interpreta legea încât să o modeleze noilor schimbări, precum și cum va reuși aceasta să înlăture 

lacunele, inadvertențele, neregularitățile sau contradicțiile legii14. 

Teoria interpretării corective argumentează că interpretul nu se poate substitui legiuitorului 

pentru a schimba ceva din substanța normei, însă i se îngăduie să completeze lacunele când legea nu 

este aplicabilă astfel decât pe această cale. De asemenea, interpretului i se poate permite să elimine 

contradicțiile din actul normativ, dacă ele împiedică aplicarea legii, chiar dacă această eliminare ar 

conduce la înlăturarea unei norme. Interpretului i se permite și îndreptarea dispozițiilor, dacă erorile 

materiale sunt vădite, dacă au inadvertențe privind forma, și nu fondul unei dispoziții ori dacă 

prezintă excese. 

Lacuna juridică sau normativă, apare în aceste cazuri în care nu există o norma juridică 

expresă potrivită unei situații concrete, iar judecătorul trebuie, totuși, să decidă. Fiind o 

particularitate a sistemului de drept, judecătorul constată lacuna, dar soluția trebuie s-o dea, 

deoarece aplică prescripțiile de ansamblu, dă viață principiilor15. 

Determinarea domeniului care a rămas exterior reglementării juridice exprese pe domeniul 

în principiu reglementat este unul dintre elementele foarte importante ale rezolvării lacunei 

juridice.Acolo unde sistemul permite abaterea de la o interpretarea strictă nu există lacune, deoarece 

un raport ori este ori nu este cuprins în lege. Acolo unde sistemul permite abaterea de la 

interpretarea strictă apar și lacunele si rezolvările specioase ale judecătorului. 

Există lacună juridică în următoarele situații: 

- dacă un raport, o stare de fapt, un caz ori vreun aspect al acestora nu au o reglementare 

juridică; 

- dacă ar trebui să aibă reglementare juridică decurgând dintr-un principiu general,dintr-un 

text general; 

- dacă dreptul reglementează un caz asemănător sau analog cu acela cercetat. 

Spre exemplu,dreptul de retenție (definit de art.2.495 NCC), este reglementat disperat de 

Codul nostru civil, putând fi regăsit în unele prevederi din materia drepturilor reale, a contractelor, a 

obligațiilor și succesiunilor.În practica juridică s-a constatat necesitatea recunoașterii dreptului de 

retenție în alte situații, nereglementate  distinct de lege, în scopul de a se legitima refuzul de 

restituire de către detenator a unui bun aflat în puterea sa materială, bun aparținând altei persoane. 

Confruntat cu astfel de raporturi juridice deduse judecății, judecătorul a extins aplicabilitate 

recunoașterii dreptului de retenție ori de câte ori detentorul lucrului are împotriva proprietarului 

acestuia un drept de creanță certă, lichidă si exigibilă, în legătură directă cu bunul respectiv. Lacuna 

juridică se poate rezolva prin raționamentul de analogie16. 

În dreptul penal, completarea lacunelor nu este posibilă decât atunci când e presupus că, în 

mod implicit, legea s-a raportat la o dispoziție deja existentă, precum și în cazul în care este vorba 

despre norme prin a căror completarea s-ar crea nu o restrângere de drepturi,ci o situație favorabilă 

inculpatului sau care privesc aplicarea altor norme (norme derivate)ori de câte ori completarea este 

necesară pentru a face aplicarea posibilă. 

                                                 
14 Lewis A. (1995), Current Legal Problems, vol. XLVIII, Oxford: Oxford University Press, p. 264. 
15 Carbonnier Jean (2004), Droit civil, vol. I, Paris: PUF, p. 18, citat în Dogaru Lucreția, Gheorghe Mihai, op. cit., p. 

321. 
16 Albici Mihail (2011), Dreptul – fenomen complex al vieții sociale, București: Editura Hamangiu, p. 229. 
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În dreptul procesual penal, completările prin analogie sunt totdeauna îngăduite, deoarece 

orice lacuna, în aceasta materie, ar stânjeni sau ar opri cursul justiției.În lipsa vreunei norme care să 

poată oferi exercițiul raționamentului de analogie, interpretul n-are decât soluția apelului la 

principiile dreptului17. 

Eliminarea contradicțiilor este admisă doar cu respectarea regulilor de interpretare. Nu se 

admite însă eliminarea, atunci când contradicțiile dintre doua norme indică faptul că legiuitorul nu a 

înțeles  să pastreze o unitate de vedere  în opera sa, iar cele două norme pot fi aplicate în fiecare 

parte. 

Teoria interpretării progresive sau evolutive admite că interpretul are libertatea de a 

interpreta norma juridică astfel încât să răspundă realităților din momentul aplicării normei18. Ceea 

ce interpretul trebuie să respecte este sensul, norma juridică în concept, nu în conținutul ei formal. 

Legea, din perspectiva teoriei evolutive este comparată cu un aluat maleabil cu exigențele vieții 

sociale, în dinamica acestia. 

Teoria interpretării binevoitoare admite interpretarea variabilă, fundată practic pe principiul 

echității, îndeosebi în cazuri cu circumstanțe excepționale, lucru dificil de realizat, câtă vreme se 

cere ceea ce a consacrat legea în vigoare. Orice sistem de drept invocă echitatea, dar una 

interpretată conform cu voința legiuitorului care, nu totdeauna se află în spiritul legii19. 

Teoria interpretării adecvate a lui E.Ferri argumentează o interpretare variabilă a legii 

penale, după firea diferiților infractori, în sensul că pentru fiecare categorie de infractori să varieze 

și limitele interpretării. Conform acestei teorii legea va fi interpretată restrictiv pentru infractorii de 

ocazie și excesiv pentru cei înnăscuți sau din obișnuință. În dreptul românesc, aprecierea 

judecătorească este tot interpretativă, dar utilizată nemijlocit în actul de aplicare autorizată a legii, 

pe când ceilalți interpreți propun, cu o libertate limitată doar de principii de raționalitate, sensurile 

găsite de ei. 

 

3. Concluzii 

Limitele interpretării juridice sunt date de elementele formale și materiale ale actului juridic 

interpretat, asupra cărora se îndreaptă: competența autorului actului, forma actului, obiectul actului, 

scopurile și motivele sale. Motivele sunt date de circumstanțele care preced întocmirea actului, 

scopul-intenția subiectivă care animă pe autorul actului juridic. 
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Abstract: 

Public administration, as a law enforcement and enforcement activity, can achieve its goals 

and achieve its objectives only in close correlation with the beneficiaries of its services. 

From this perspective, the internal and external communication of the public administration 

is the priority objective to ensure the participation of the collectives in the decision-making process, 

in order to increase the integrity of the administration, in order to ensure quality services. 

Efficiency and effectiveness in public administration can not be achieved without active and 

responsible feedback from public policy partners, citizens and public authorities. 

This study aims to highlight some aspects of communication management in public 

administration. 

 

Keywords: public authority; communicator; public relations; communication management; 

public image; decisional transparency. 

 

 

1. Consideraţii generale privind administraţia publică în calitate de comunicator 

În contextul evoluţiei societăţii contemporane, asistăm la o diversitate şi complexitate de 

relaţii ce se stabilesc între microsistemele sociale şi politice care impun, de la sine, feed-back-ul lor 

continuu, prin fluxuri informaţionale. 

Teoria sistemică aplicată proceselor şi fenomenelor sociale devine din ce în ce mai actuală, 

din perspectiva managementului informaţional şi al comunicării organizaţiilor. 

Toate componentele sistemului social global se găsesc într-un sistem de relaţii ce impun cu 

necesitate un sistem de comunicare internă şi externă continuă, tocmai pentru a asigura 

„funcţionarea” coerentă şi continuă a acestuia. 

Administraţia publică, privită ca cea mai dinamică componentă organizaţională prin care se 

asigură cele mai diverse servicii publice, nu putea rămâne în afara procesului de transformare 

informaţională şi diversificare a formelor de comunicare cu mediile externe (social, politic, cultural 

etc.). Astfel, comunicarea în administraţia publică are, pe de o parte o latură „culturală”, legată de 

poziţia autorităţii, de rolul acesteia şi, nu în ultimul rând, de mentalitatea celor ce activează în 

administraţie şi, pe de alta parte, o altă latură informaţională, prin care lasă celor interesaţi din afara 

instituţiei/autorităţii, posibilitatea de a fi cunoscută activitatea sa, de a lua parte la aceasta şi, mai cu 

seamă, de a o influenţa în mod direct. 

Dacă privim comunicarea sub aspectul său intern în cadrul instituţiei, ar trebui să examinăm 

etapele parcurse de actul decizional al unei autorităţi, din momentul elaborării şi până la cel al 

comunicării. 

În acest fel, am putea reţine ca principale etape: 

- iniţierea, transmiterea şi receptarea comunicării; 

- difuzarea, distribuirea informaţiei, fie pe canale ierarhice, fie pe alte canale; 

- selectarea comunicării; 

- revizuirea şi verificarea comunicării; 

- folosirea de mijloace tehnice şi metode de comunicare a informaţiilor; 

- arhivarea sau „memoria” organizaţiei. 

Toate aceste etape parcurse, permit instituţiei/autorităţii să-şi facă cunoscute, către 

destinatarii săi, nu numai scopul său, ci şi obiectivele stabilite de a atrage beneficiarii serviciilor 

sale. 
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Toate aceste tehnici şi metode de comunicare nu-şi pot găsi finalitatea decât într-un mediu 

organizaţional bine pus la punct, în care funcţionarii acţionează în baza principiilor fundamentale 

ale respectului faţă de lege, loialitatea faţă de autoritate, respectul faţă de cetăţean şi dorinţa de a 

efectua un serviciu de înaltă calitate. 

Punerea în executare a procesului de reformă la nivelul administraţiei publice locale a 

presupus şi implementarea sistemelor informaţionale specifice aplicaţiilor, în domenii, precum: 

bugetele locale, resursele umane, informarea cetăţeanului prin introducerea tehnologiilor Internet şi 

Intranet, prin implementarea programelor Web, a centrelor de informare pentru cetăţeni, etc. 

Toate aceste procese care se înscriu pe linia asigurării comunicării organizaţiei cu 

beneficiarii săi, necesită eforturi sporite atât din interior, pentru conştientizarea factorilor 

decizionali, sub aspectul importanţei şi necesităţii implementării acestor programe, sub aspectul 

priorităţii acestora, cât şi pentru a determina cetăţeanul să „recurgă” la aceste metode, tehnici şi 

mijloace de a ţine legătura cu instituţia. 

Eforturile în sensul asigurării infrastructurii de comunicaţii de date în administraţia publică, 

trebuie să fie susţinute şi continue, pentru că numai în acest fel se poate implementa integral 

programul de informatizare în administraţia publică locală care va avea ca şi consecinţe: 

- informaţizarea omogenă a administraţiei publice centrale şi locale; 

- simplificarea procedurilor şi practicilor administrative: 

- eliminarea arbitrariului în activitatea de punere în aplicare a legii; 

- asigurarea fluxului continuu de informaţii către nivelul central, intermediar şi local; 

- asigurarea accesului liber la informaţie pentru cetăţean; 

- compatibilitatea cu sistemele europene. 

 În acest amplu proces de devenire a administraţiei publice ca o organizaţie comunicantă, un 

rol important îi revine factorului uman, personalului calificat să realizeze implementarea acestor noi 

tehnologii de informaţii, pentru difuzarea şi actualizarea lor continuă. 

 

2. Managementul comunicării în administraţia publică 

În practica curentă a autorităţilor, există numeroase mijloace de informare a cetăţenilor 

privind activitatea curentă a acestora, precum: 

- pagina web; 

- publicaţii; 

- posturi proprii tv sau radio, servicii de relaţii cu prublicul şi, nu în ultimul rând, 

purtătorul de cuvânt al liderului instituţiei. 

Nu putem neglija,însă, că o componentă a imaginii publice a unei autorităţi o asigură şi 

comportamentul angajaţilor acesteia, care poate contribui la creşterea prestigiului său, sau, 

dimpotrivă, la diminuarea acestuia. 

Sancţiunea pentru o echipă cu o imagine nefavorabilă este întotdeauna adresată „leaderului”, 

managerului, în cazul nostru, primarul. Ca atare, orice manager din administraţie trebuie să 

stăpânească „arta administraţiei”, „elocinţa” de a face cunoscut publicului, cetăţeanului, scopurile 

sale, mijloacele de care dispune şi priorităţile stabilite.  

Arta sa îmbină nu numai ştiinţa de a conduce o autoritate, dar şi modul în care propria sa 

instituţie lucrează, care sunt oamenii cu care lucrează, serviciile de care are nevoie, performanţele 

acestora şi eficienţa muncii lor. 

Aşadar, managerul care, de regulă, asigură imaginea publică a autorităţii, trebuie să aibă nu 

numai cunoştinţe, dar şi abilităţi pentru a impune acţiuni şi metode de lucru cu cetăţenii, care să-i 

atragă spre realizarea unor lucrări şi servicii publice, spre o imagine pozitivă a autorităţii în rândul 

cetăţeanului şi, mai cu seamă, spre asigurarea unei comunicări continue a informaţiilor, de la 

autoritate spre cetăţean şi invers. 

Dacă un agent privat, pentru a se face cunoscut, apelează la tot felul de mijloace de 

publicitate, o autoritate publică este ţinută de statutul său legal de a folosi căi şi mijloace prin care 

prestigiul şi imaginea acesteia să nu fie prejudiciate.  

De aceea, autoritatea publică trebuie să-şi asume eşecurile, să-şi prospecteze şi anticipeze 

riscurile, pentru a putea identifica cea mai eficientă cale de a comunica cu societatea civilă, 
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antrenând în acest proces atât funcţionarii publici, componenţi ai autorităţii, cât şi destinatarii 

reformei, cetăţenii. 

Reuşita acestei iniţiative este asigurată, totodată, de profesionalismul celui ce o promovează, 

de sprijinirea fenomenului administrativ în toate manifestările sale. 

Aşa se face că, în practica administrativă, prudenţa devine un element definitoriu în 

promovarea şi implementarea unei reforme, ceea ce face ca între cele două laturi ale constrângerii 

externe: politic şi societate, cetăţean – administraţia publică, trebuie să convingă pertinenţa 

metodelor sale, posibilitatea de a depăşi orice opoziţie şi, nu în ultimul rând, reducerea 

incertitudinilor. 

Pentru aceasta, autoritatea publică va întreprinde, cu prioritate, următorii paşi: 

- să informarea cetăţenii asupra strategiilor, programelor şi proiectelor sale de dezvoltare, 

cu evaluarea riscurilor şi prezentarea avantajelor pentru colectivitate; 

- să expertizeze, evalueze propunerile formulate de participanţi, înlăturând din mers, 

corectând erorile săvârşite; 

- să experimenteze programele propuse, fie la nivelul global al unei autorităţi sau 

colectivităţi, fie parţial, într-un domeniu sau altul, soluţiile identificate; 

- să evalueze proiectele, programele, strategiile propuse. 

  În punerea în aplicare a acestor priorităţi, autorităţile publice îşi vor diversifica metodele de 

comunicare de la feedback-ul pozitiv sau negativ, la comunicarea faţă în faţă (audienţe, conferinţe 

de presă, întâlniri cu cetăţenii, centre de informare), organizarea şedinţelor publice, ca formă de 

lucru a autorităţilor administraţiei publice locale, etc. 

Prin aceste forme şi mijloace, se poate asigura informarea corectă a cetăţenilor asupra 

acţiunilor şi activităţilor desfăşurate, integrarea şi atragerea acestora la actul decizional şi punerea în 

executare a actelor de autoritate, a proiectelor, programelor şi strategiilor locale, în deplină 

cunoştinţă de cauză. 

În activitatea autorităţilor administraţiei publice, relaţiile publice reprezintă managementul 

comunicării pe baza interesului public, în centrul căruia conceptul principal îl reprezintă imaginea, 

transpusă prin instrumente diferite: publicitate, lobby, organizarea de evenimente publice, 

consultanţă, etc.  

 

3. Modalităţi de comunicare 

Cea mai curentă modalitate de comunicare a unei autorităţi, inclusiv pentru asigurarea 

imaginii sale, o reprezintă relaţiile publice cu cetăţeanul, cu „publicul”, în general. Mijloacele, căile 

şi modalităţile prin care o autoritate îşi menţine relaţiile publice sunt la dispoziţia fiecăreia dintre 

acestea. 

Cele mai uzuale metode sunt: 

- adunările cetăţeneşti; 

- comisiile şi comitetele cetăţeneşti; 

- centrele pentru informarea cetăţeanului; 

- infochioşcurile; 

- pagina web a autorităţii; 

- presa proprie; 

- posturi radio/tv proprii; 

- trimiterea de mesaje, comunicate de presă; 

- conferinţe de presă; 

- seminarii, colocvii pe teme de interes general. 

 Importanţa relaţiilor publice în activitatea administraţiei publice, în asigurarea legăturilor 

directe între furnizorii de servicii publice şi destinatarii acestora, a făcut ca un număr însemnat de 

acte normative privind administraţia publică să stabilească sarcini şi responsabilităţi pentru 

autorităţi, pe linia comunicării informaţiilor privind activitatea acestora, mijloacele de care dispun şi 

modul lor de folosire. 
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Amintim, în acest sens, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public1, care obligă autorităţile administraţiei publice centrale şi locale să pună la dispoziţia 

cetăţenilor şi a altor persoane juridice, date şi informaţii legate de activitatea generală a acestora. 

Prin informaţie publică, legiuitorul a avut în vedere orice informaţie care priveşte activităţile 

sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori 

forma sau de modul de exprimare a informaţiei. 

Transparenţa, în sens larg, se referă la accesul liber la informaţie de orice fel, la posibilitatea 

de a opta sub orice formă, de aceea aceasta presupune drept „componente”: 

- informarea din oficiu a persoanelor asupra intereselor de ordin public care urmează a fi 

dezbătute de autorităţile publice şi asupra proiectelor de acte normative; 

- consultarea cetăţenilor şi asociaţiilor legal constituite la iniţiativa autorităţilor publice în 

procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; 

- participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de 

elaborare a proiectelor de acte normative. 

Caracterul exhaustiv al obiectului legal a determinat ca însuşi textul legal să limiteze dreptul 

de acces cu privire la categorii privind datele personale, informaţiile clasificate sau cu regim secret. 

Rolul transparenţei este acela de a preveni acţiunile ce pot afecta sau ameninţa integritatea 

publică, dar şi de a evalua performanţa administraţiei publice locale, capacitatea administrativă a 

acesteia şi de a evita actele şi faptele de corupţie. 

Transparenţa activităţii administrative, a publicităţii, a liberului acces la informaţii publice  

duce implicit la diminuarea birocraţiei, la eliminarea stărilor conflictuale de interese pentru aleşi şi 

funcţionari publici. 

Un alt act normativ, Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, obligă autorităţile publice să procedeze la organizarea unor adunări publice, ori de câte ori 

intenţionează să adopte acte de interes general pentru o comunitate locală (acte normative). 

Întreaga procedură de publicitate şi de desfăşurare a acestor adunări, demonstrează „grija” 

legiuitorului pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, ale cetăţeanului 

care trebuie mai întâi informat şi apoi „obligat” să execute actele autorităţilor prin care se impune o 

anumită conduită determinată. 

Ca o măsură de siguranţă împotriva oricărui abuz de drept din partea autorităţii, legiuitorul 

permite oricărui cetăţean care se consideră prejudiciat în drepturile sale, să se adreseze instanţei de 

contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 52 din Constituţie, coroborat cu 

prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.2 

Totodată, fapta funcţionarului public de a nu permite accesul persoanelor la şedinţele 

publice sau de a împiedica implicarea celor interesaţi în procesul de elaborare a actelor normative 

de interes public, ca şi necomunicarea datelor şi informaţiilor publice, constituie abatere disciplinară 

şi se sancţionează, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarului public3. 

Pe linia creşterii responsabilităţilor autorităţilor administraţiei publice, a asigurării unei 

comunicări directe şi permanente cu cetăţenii, se înscrie şi adoptarea Hotărârii de Guvern 

nr.1723/2004 privind aprobarea programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea 

de relaţii cu publicul, care vine în întâmpiunarea cetăţeanului cu desfăşurarea activităţilor de 

administraţie curentă (informaţii, ghişeu depuneri sau eliberări de acte), pe o durată îndelungată de 

timp, în afara programului curent al autorităţii publice. 

4. Concluzii 

Prin consideraţiile prezentului studiu, am urmărit să exemplificăm, cât mai succint, poziţia 

de comunicator a autorităţilor publice în relaţia cu exteriorul: colectivitate, cetăţeni, societatea 

civilă, etc., dar şi cu propriul corp de funcţionari, serviciile, structurile componente.  

                                                 
1Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – Publicată în Monitorul Oficial nr. 267/2001. 
2 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică - Publicată în Monitorul Oficial nr. 

362/2003. 
3 Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarului public, republicata -  Publicată în Monitorul Oficial nr. 121/1999. 
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Ca o concluzie la cele enunţate, putem reţine că scopul administraţiei publice nu se poate 

realiza decât prin asigurarea unor relaţii coerente şi eficiente cu mediile, cu publicul destinatar. 

Imaginea publică a unei autorităţi publice, este cu atât mai bună, cu cât ea asigură 

transparenţa totală a acţiunilor sale, a scopurilor propuse şi, fireşte, a modului de folosire a 

resurselor de care dispune. 

Când o autoritate a administraţiei publice îşi dezvoltă metodele şi mijloacele de comunicare, 

îşi diversifică temele şi îşi stabileşte în mod clar ţintele, imaginea sa publică va fi percepută 

favorabil, astfel că orice acţiune propusă şi efectul acesteia va fi cel aşteptat. 

Pentru aceasta, autorităţile administraţiei publice trebuie să aloce resurse suficiente şi să-şi 

stabilească, ca obiectiv prioritar, îmbunătăţirea nu numai a infrastructurii, dar şi calificarea şi 

specializarea funcţionarului din administraţie. Între factorul decizional şi întregul sistem de 

informaţii, prin intermediul căruia autoritatea comunică cu destinatarul serviciului public. 

Este un proces dacă nu anevoios, cel puţin costisitor, pe care autorităţile l-au înţeles ca fiind 

un proces indispensabil de la aderarea României la Uniunea Europeană.  
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Abstract: 

The subject of this article is an important aspect of the legal protection of individuals 

against the breaches of european environmental law that affect their interests or legal rights. 

Mainly, when legal rights of individuals are affected by breaches commited by public authorities or 

even of other individuals the legal protection is achieved through intern procedures before the 

national courts, by the means of the direct effect doctrine, consistent interpretation and state 

liability. In those cases when the breach concerns the substance of the european environmental law 

itself, there are almost no means available at national level for a remedy as the national courts are 

not competent to rule concerning the validity of european environmental law. The Treaty does not 

conferr individuals any form of direct legal protection for such circumstances, so the solution 

resides in refering a preliminary ruling procedure set out in Article 234 and refer the matter to the 

Court of Justice of the European Union concerning the validity of secondary legislation. The 

annulment of a binding european act can be acomplished by the means of the annulment appeal in 

such cases. 
 

Keywords: preliminary ruling; annulment appeal; legal protection; secondary legislation; 
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1. Consideraţii introductive 

Apreciem ca fiind necesar să abordăm încă un aspect al protecţiei legale a particularilor 

împotriva încălcărilor dreptului comunitar având repercusiuni asupra acestora. Reamintim faptul că 

atunci când se pune problema protecţiei privaţilor faţă de încălcările comise de către autorităţile 

publice ale statelor membre sau chiar de cele comise de către alţi particulari, protecţia legală se 

realizează prin intermediul procedurilor interne, desfăşurate în faţa instanţelor naţionale, prin 

intermediul doctrinei efectului direct, a interpretării conforme şi a răspunderii statului. 

Atunci când încălcarea priveşte însă chiar substanţa dreptului comunitar al mediului, la nivel 

intern nu sunt disponibile remedii, instanţele interne nefiind competente să se pronunţe cu privire la 

validitatea dreptului comunitar al mediului1, rolul lor fiind limitat în asemenea ipoteze. Tratatul nu 

conferă particularilor nicio formă de protecţie legală directă în asemenea situaţii, soluţia 

reprezentând-o înaintarea în baza art. 267 TFUE2 a unei trimiteri prejudiciale privind validitatea 

actelor de drept derivat (secundar). Desfiinţarea unui act comunitar obligatoriu se poate realiza pe 

calea recursului în anulare. 

Interpretarea art. 263 TFUE de către instanţe a fost problematică, îndeosebi cu privire la 

problema stabilirii persoanelor private ce beneficiază de recunoaşterea calităţii procesuale de a 

contesta legalitatea actelor comunitare, pentru acestea fiind foarte dificil să conteste legalitatea 

acţiunii Uniunii direct în faţa instanţelor comuniare. Este posibilă atacarea în mod indirect, uzând de 

calea pusă la dispoziţie de art. 267 TFUE a actelor comunitare, interdependenţa dintre aceste două 

căi, cea directă şi cea indirectă, fiind una importantă. 

Poziţia instanţelor comunitare a fost aceea de a îşi apăra modul restrictiv de interpretare în 

privinţa calităţii procesuale în contextul acţiunilor directe cu motivarea că un sistem complet de 

                                                 
1 Cauza 314/85, Foto-Frost vs Hauptzollamt Lübeck-Ost [1987] ECR 4199.  
2 Ex. art. 234 TCE.  
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protecţie legală este pus la dispoziţie de către Tratat prin intermediul coroborării art. 263 şi 267 

TFUE, în ciuda faptului că în realitate există dificultăţi considerabile în acest sens3. 

Prevăzut de art. 263 TFUE4, recursul în anulare deschide particularilor o cale de acţiune 

contra actelor instituţiilor care le sunt adresate sau care îi privesc direct şi individual, acest 

instrument de protecţie legală aparţinând contenciosului administrativ5. Prima dintre aceste 

categorii de acţiuni a condus la pronunţarea de hotărâri privind dreptul mediului, faţă de alegerea 

între bazele juridice ale art. 100A şi 130S TCE, ce permit Consiliului să adopte prin intermediul 

unor proceduri distincte acte vizând apropierea legislaţiilor statelor membre în vederea stabilirii şi 

funcţionării pieţei interioare şi respectiv măsuri ce vizează protecţia mediului6. Recursul în anulare 

constă în posibilitatea statelor membre, a instituţiilor comunitare şi a persoanelor fizice sau juridice 

de a ataca în faţa Curţii un act obligatoriu ce emană de la Consiliu sau Comisie pentru a obţine, în 

anumite condiţii, desfiinţarea acestuia7. Judecătorul comunitar similar judecătorului naţional nu 

poate decât să anuleze actul supus judecăţii, nu poate să-l reformeze sau să-şi substituie propriile 

decizii. În ce priveşte controlul, el nu poartă decât asupra legalităţii şi nu asupra oportunităţii 

deciziilor8. 

Precizăm că acţiunile înaintate de către privaţi în baza art. 263 TFUE pentru anularea unor 

directive sau regulamente vor fi declarate ca fiind inadmisibile9. Totuşi, sunt admisibile acţiunile 

înaintate de către particulari împotriva deciziilor Consiliului sau Comisiei. Arătăm în acest sens 

faptul că puterile de decizie ale Comisiei, conferite de către Tratat sau uneori de către legislaţia 

secundară, sunt în creştere în ceea ce priveşte luarea unor decizii în domeniul mediului sau aflate în 

legătură cu acesta, în ciuda faptului că implementarea dreptului comunitar al mediului revine 

îndeosebi statelor membre. 

O serie de exemple în acest sens au fost evidenţiate de către doctrina de specialitate10. 

Astfel, Comisia are o serie de competenţe derivate din Tratat, art. 107 şi 108 TFUE11 privind 

ajutoarele de stat, incluzând aici şi ajutoarele pentru protecţia mediului. În consecinţă, Comisia are 

competenţa de a aproba ajutoarele de stat pentru mediu, de a nu le aproba sau chiar de a stabili că 

acestea fac obiectul îndeplinirii unor condiţii. O serie de alte decizii de natură procedurală pot fi 

deasemenea luate de către Comisie. Prevederile art. 101 şi 102 TFUE privind dreptul concurenţei 

constituie un alt exemplu, în această situaţie Comisia fiind competentă de a lua decizii atunci când 

anumite practici ale întreprinderilor, incluzând situaţia în care acestea privesc protecţia mediului, 

vin în contradicţie cu prevederile Tratatului. 

Cea de a doua categorie de exemple, privind competenţa Comisiei în baza legislaţiei 

derivate, poate fi exemplificată îndeosebi cu privire la Regulamentul 2037/200012, al cărui articol 6 

arată că pentru punerea în liberă circulaţie la nivelul Uniunii Europene a anumitor substanţe ce 

diminuează stratul de ozon este necesară emiterea unei licenţe de către Comisie. 

                                                 
3 Paul Craig, Gráinne de Búrca, Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudenţă şi doctrină, ediţia a 4-a, Ed. 

Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 630.  
4 Ex. art. 230 TCE, ex. art. 173 TCEE, art. 146 TCEEA şi 33 TCECA. 
5 Mircea Duţu, Principii şi instituţii fundamentale de drept comunitar al mediului, Ed. Economică, Bucureşti, 2005, p. 

134. 
6 Mircea Duţu, Tratat de dreptul mediului, ediţia a 3-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 182.  
7 Augustin Fuerea, Instituţiile Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2002, p.137. 
8 Guy Isaac, Marc Blanquet, Droit général de l’Union européenne, Ed. Sirey, Paris, 2006, p. 370. 
9 Cauza T-475/93, Buralux SA, Satrod SA and Ourry SA vs Consiliul [1994] ECR 3229; Cauza C-209/94P, Buralux SA, 

Satrod SA and Ourry SA vs Consiliul [1996] ECR I-615.  
10 Jan H. Jans, Hans H. B. Vedder, European Environmental Law, 3rd edition, Europa Law Publishing, Groningen, 

2008, pp. 209-210.  
11 Ex. art. 87 şi 88 TCE.  
12 Regulamentul nr. 2037/2000/CE al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 iunie 2000 privind substanţele 

care diminuează stratul de ozon. 
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Regulamentul 1049/200113 prevede competenţa Comisiei de a stabili permisiunea sau nu de 

acces la informaţiile de mediu cuprinse în documente ale Parlamentului, Consiliului şi Comisiei. 

Regulamentul 1083/200614 conferă Comisiei putere de decizie în privinţa finanţării unor proiecte 

prin intermediul Fondului European pentru Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi 

Fondului de Coeziune. Potrivit art. 17 din acest Regulament, obiectivele acestor fonduri vor fi 

urmărite în cadrul dezvoltării durabile şi promovării de către Uniune a obiectivului de protejare şi 

îmbunătăţire a mediului prevăzut de art. 11 TFUE15. Prin urmare, în măsura în care Comisia nu ar 

lua în considerare în mod suficient dreptul mediului poate fi necesară asigurarea protecţiei judiciare 

împotriva deciziilor sale. Mergând mai departe, un exemplu de directivă ce conferă putere de 

decizie Comisiei îl reprezintă Directiva 2001/1816. 

 

2. Condiţiile calităţii procesuale active a particularilor 

Tratatul de la Lisabona, prin modificarea art. 230 alin. (3) din TCE arată că „orice persoană 

fizică sau juridică poate formula, în condiţiile prevăzute la primul şi al doilea paragraf, o acţiune 

împotriva actelor al căror destinatar este sau care o privesc direct şi individual, precum şi împotriva 

actelor normative care o privesc direct şi care nu presupun măsuri de executare”. 

Reclamanţii obişnuiţi sunt persoane fizice sau juridice, care pot formula acţiuni în anulare 

împotriva deciziilor al căror destinatar sunt şi contra deciziilor adresate altor persoane care le 

privesc direct şi individual. Raportat la exemplele oferite mai sus, pot fi individualizate ca 

destinatari ai deciziilor statele membre, atunci când avem în vedere acordarea sau nu de ajutoare de 

stat pentru protecţia mediului şi atunci când acestea sunt beneficiare ale proiectelor finanţate prin 

intermediul fondurilor structurale: importatorul în cazul Regulamentului 2037/200017, acesta fiind 

deopotrivă destinatar şi solicitant, iar în ceea ce priveşte art. 107 şi art. 108 TFUE întreprinderile 

avute în vedere trebuie considerate ca fiind persoana destinatară a deciziei Comisiei. Aşadar, pot 

avea calitate procesuală activă în ceea ce priveşte obiectul demersului nostru persoanele cărora le 

sunt adresate deciziile Comisiei cu impact în domeniul mediului, dar şi terţii, în măsura în care 

respectiva decizie, deşi nu le este adresată, îi priveşte în mod direct şi individual. În acest sens, 

jurisprudenţa Curţii cunoscută şi sub numele de doctrina Plaumann18 poate fi rezumată astfel: un 

terţ poate avea calitate procesuală activă în ceea ce priveşte recursul în anulare în baza art. 263 

TFUE atunci când acesta este afectat de o decizie într-un mod ce îl diferenţiază de restul 

persoanelor. Aceasta presupune că atunci când o decizie din domeniul mediului emisă de către 

Comisie va afecta un participant la piaţă în interesele sale private de piaţă, în mod normal, acţiunea 

sa este admisibilă19. 

În acest sens s-a pronunţat şi Tribunalul în cauza Waterleiding Maatschappij ’Noord-West 

Brabant’ NV20, ce privea o decizie a Comisiei de a nu deschide procedurile în baza reglementărilor 

privind acordarea ajutoarelor de stat cuprinse în Tratat împotriva unor scutiri de taxe aflate în 

legătură cu mediul, cuprinse în legea olandeză. Curtea a apreciat că unele dintre scutirile de taxe 

erau de natură a afecta în mod direct structura pieţei în cadrul căreia reclamantul îşi desfăşura 

activitatea şi în consecinţă era afectată şi poziţia sa de competitor în cadrul acestei pieţe. Prin 

urmare, s-a apreciat că reclamantul era direct şi individual afectat de decizia Comisiei ce fusese 

contestată, în ciuda faptului că aceasta nu îi era adresată. 

                                                 
13 Regulamentul nr. 1049/2001/CE al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public 

la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei. 
14 Regulamentul nr. 1083/2006/CE stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune. 
15 Ex. art. 6 TCE. 
16 Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în 

mediu a organismelor modificate genetic.  
17 Regulamentul nr. 2037/2000/CE din 29 iunie 2000 privind substanţele care diminuează stratul de ozon. 
18 Formulată în baza hotărârii din Cauza 25/62, Plaumann vs Comisia [1963] ECR 95. 
19 Jan H. Jans, Hans H. B. Vedder, European Environmental Law, 3rd edition, Europa Law Publishing, Groningen, 

2008, p. 211. 
20 Cauza T-188/95, Waterleiding Maatschappij ’Noord-West Brabant’ NV vs Comisia [1998] ECR II-3713. 
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Considerăm că din jurisprudenţa Curţii21 se poate desprinde concluzia că, în măsura în care 

un terţ interesat se află în competiţie directă cu destinatarul deciziei, iar interesele acestui terţ sunt 

afectate de această decizie, recursul este admisibil. Elementul esenţial în această situaţie este 

existenţa unei relaţii de competitivitate între partea ce beneficiază de pe urma deciziei şi partea ce 

atacă această decizie. Suntem de părere însă că atunci când decizia Comisiei are un caracter 

general, normativ, fiind adresată unui stat membru şi având ca efect afectarea tuturor 

întreprinzătorilor din sectorul reglementat, niciunul dintre aceşti întreprinzători, mai mult sau mai 

puţin afectaţi de respectiva decizie, nu poate pretinde că aceasta îl afectează în mod individual. 

Acesta este cazul, exempli gratia, atunci când decizia priveşte planurile naţionale de alocare a 

permiselor de emisie tranzacţionabile pentru gazele cu efect de seră. 

S-a arătat că persoanele fizice şi juridice nu pot să aibă calitate procesuală activă în acţiunile 

în anulare introduse împotriva regulamentelor care au aplicabilitate generală, decât în situaţia în 

care regulamentele ar cuprinde dispoziţii de natura deciziilor care le privesc direct şi personal. În 

acest sens s-a pronunţat şi Curtea prin intermediul hotărârii din cauza Roquette Frerés22, prin care s-

a anulat Regulamentul 1111/77, pe motiv că a constituit un ansamblu de decizii individuale, dintre 

care una o privea direct şi individual pe reclamantă. 

Apreciem că rezultă în mod evident faptul că dreptul la recurs al particularului este 

subordonat dublei condiţii de a fi direct şi individual afectat. Considerăm că din analiza 

jurisprudenţei Curţii reiese în mod evident că aceasta a considerat că reclamantul nu este afectat 

direct decât dacă actul atacat are prin el însuşi, ca efect imediat, să-l priveze de un drept sau să-i 

impună o obligaţie în aşa fel încât să-l pună într-o situaţie analogă celei în care s-ar găsi daca era 

destinatarul actului. 

Curtea23 a apreciat condiţia ca reclamantul să fie individual afectat ca fiind îndeplinită atunci 

când actul îl afectează pe acesta „pe baza unor calităţi ce sunt specifice sau pe baza unei situaţii de 

fapt ce-l caracterizează în raport cu oricare altă persoană şi prin acest lucru îl individualizează de 

manieră analogă cu cea a destinatarului”. 

Se ridică în acest context problema admisibilităţii acţiunilor înaintate de către particulari 

împotriva unor decizii ce au la bază temeiuri în legătură cu mediul. În acest domeniu, specificul 

interesului este acela de a fi unul public, general, neîndeplinind aşadar, în principiu, condiţia de a fi 

un interes particular, specific afectat. Prin urmare, cerinţa ca interesele persoanei reclamante să fie 

afectate în mod specific, individual nu pot îndeplini aproape în nicio situaţie funcţia de 

individualizare, deoarece trăsătura de universalitate a interesului public, general este caracteristică 

deciziilor luate pe temeiuri de protecţie a mediului. Astfel, aplicarea criteriului interesului direct şi 

individual în acest domeniu conduce la situaţia paradoxală în care cu cât grupul potenţial afectat 

este mai mare (şi încălcarea mai serioasă, în privinţa afectării mediului), cu atât mai mică este 

probabilitatea ca această condiţie să fie îndeplinită24. În doctrină25 s-a apreciat că asociaţiile nu au în 

principiu calitate procesuală activă în recursul în anulare în numele protejării intereselor individuale 

ale membrilor săi, însă membrii asociaţiei care acţionează individual pot să aibă calitate procesuală 

activă. Susţinem opinia exprimată, cu completarea că membrii asociaţiei care acţionează individual 

trebuie să fie afectaţi direct. 

În domeniul mediului, cauza de referinţă cu privire la admisibilitatea acţiunilor formulate de 

către terţi (chiar asociaţie în acest caz), în scopul anulării unei decizii ce afectează mediul, este 

cauza Greenpeace26. Atât hotărârea Tribunalului, cât şi cea a Curţii pronunţate cu această ocazie, 

demonstrează dificultatea situaţiei şi faptului că ambele instanţe au cazut în capcana acestei situaţii 

                                                 
21 Cauza C-295/92, Landbouwschap vs Comisia [1992] ECR I-5003. 
22 Cauza 138/79, Roquette Frères vs Consiliul [1980] ECR 3333.  
23 Cauza 25/62, Plaumann vs Comisia [1963] ECR 95. 
24 Jan H. Jans, Hans H. B. Vedder, op. cit., p. 212. 
25 Jean-Claude Gautron, Droit européen, Ed. Dalloz, Paris, 2006, p. 165.  
26 Cauza T-585/93, Stichting Greenpeace Council (Greenpeace International) vs Comisia [1995] ECR II-2205, 

confirmată în recurs în Cauza C-321/95P, Stichting Greenpeace Council (Greenpeace International) vs Comisia [1998] 

ECR I-1651.  
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paradoxale27. În cauză, organizaţia Greenpeace înaintase o acţiune în baza art. 230 TCE28 pentru a 

obţine anularea unei decizii a Comisiei prin care se acordau Spaniei 12 milioane ECU pentru 

construcţia a două centrale electrice în Insulele Canare prin intermediul Fondului Regional de 

Dezvoltare. Pentru aceste două centrale nu se efectuase analiza de impact asupra mediului. 

Tribunalul a declarat acţiunea Greenpeace ca fiind inadmisibilă. Pentru a pronunţa această soluţie, 

Tribunalul a reţinut că, potrivit jurisprudenţei Curţii cu privire la problematica calităţii procesuale 

active, persoanele, altele de decât destinatarul deciziei, pot ataca o decizie numai în măsura în care 

aceasta îi priveşte în mod direct, adică dacă respectiva decizie îi afectează datorită anumitor 

caracteristici ce le sunt specifice sau datorită circumstanţelor de fapt ce îi diferenţiază de toate 

celelalte persoane, individualizându-i ca fiind afectaţi în aceeaşi măsură ca persoana căreia decizia 

în cauză îi este adresată. Tribunalul a reţinut deasemenea că, în timp ce jurisprudenţa Curţii avea în 

vedere situaţii ce priveau anumite interese de ordin economic, criteriul esenţial rămânea aplicabil 

indiferent de natura economică sau nu a interesului afectat. Prin urmare, Tribunalul a apreciat că 

interesul invocat de către reclamanţi în justificarea calităţii lor active pentru această acţiune, 

respectiv daunele suferite sau ce urmau a fi suferite, nu erau de natură a conferi legitimitate 

procesuală activă acestora. Motivaţia s-a bazat pe argumentul că asemenea daune sau prejudicii pot 

afecta într-un mod abstract şi general un număr mare de persoane ce nu putea fi individualizat 

anticipat astfel încât să îi diferenţieze în mod individual pe aceştia într-un mod echivalent cu 

destinatarii deciziei, aşa cum reieşea din jurisprudenţa Curţii. 

Rezultă din aceste considerente că nu se punea problema unui regim special pentru locus 

standi în privinţa deciziilor privind mediul, care să reflecte funcţia publică a mediului. Tribunalul a 

reţinut în această privinţă faptul că interesul terţilor reclamanţi, fie ei rezidenţi, pescari, fermieri, sau 

alte persoane interesate de impactul pe care putea să îl aibă construirea celor două centrale asupra 

turismului, sănătăţii rezidenţilor sau asupra mediului, nu putea fi în niciun fel diferit de modul în 

care vor fi afectaţi de decizia contestată oricare alţi rezidenţi, pescari, fermieri, etc., ce îşi 

desfăşurau activitatea sau traiul în această zonă şi nu aveau calitatea de reclamanţi în cauză.  

Statuând cu privire la locus standi (legitimitatea procesuală activă) a organizaţiei Greenpeace, 

Tribunalul a arătat că asociaţiile înfiinţate în scopul protejării unor interese colective ale unei 

categorii determinate de persoane, nu puteau fi considerate a fi afectate în mod direct şi individual 

în sensul prevederilor paragrafului 4 al art. 230 TCE, de o măsură ce afectează interesele generale 

ale acestei categorii, prin urmare, asociaţia (organizaţia) nu avea calitate pentru a înainta o acţiune 

pentru anualarea deciziei în măsura în care membrii săi luaţi în mod individual nu aveau această 

calitate. 

Împotriva acestei hotărâri s-a declarat calea de atac în faţa Curţii de Justiţie, însă aceasta a 

menţinut hotărârea Tribunalului. Curtea s-a aplecat asupra argumentului potrivit căruia natura şi 

caracteristicile specifice intereselor în legătură cu mediul trebuie luate în considerare. Soluţia a fost 

însă aceeaşi, Curtea apreciind că decizia Comisiei avea doar un efect indirect asupra intereselor 

reclamanţilor, care ar fi trebuit mai degrabă să conteste în faţa instanţelor interne autorizaţiile 

administrative acordate invocând drepturile conferite prin Directiva EIA, această cale oferind 

protecţia legală necesară şi suficientă pentru drepturile respective. 

Apreciem că această soluţie este cel puţin criticabilă şi că, în acest context, terţii se bucură 

de o protecţie legală limitată, dacă nu chiar restrânsă, împotriva deciziilor instituţiilor comunitare 

privind mediul. Curtea pare a aplica un dublu standard în această privinţă. Astfel, dacă statelor 

membre li se cere să ofere protecţie juridică pentru cazurile în care sunt încălcate drepturile şi 

obligaţiile conferite prin directivele comunitare de mediu, în cazul în care acestea se datorează 

acţiunilor şi omisiunilor instituţiilor comunitare standardul devine mai puţin strict. De asemenea, 

aceste soluţii ale Curţii nu au reuşit să aprecieze în mod corespunzător faptul că vechile remedii, 

destinate a proteja interese particulare, sunt inadecvate pentru protecţia unor interese generale, 

precum protecţia mediului, ceea ce din păcate înseamnă că protecţia legală împotriva deciziilor 

                                                 
27 Jan H. Jans, Hans H. B. Vedder, European Environmental Law, 3rd edition, Europa Law Publishing, Groningen, 

2008, p. 212. 
28 Actualul art. 263 TFUE, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.  
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comunitare cu impact semnificativ asupra mediului este considerabil restrânsă29. Considerăm însă 

că amendarea textului vechiului art. 230(4) TCE, prin Tratatul de la Lisabona, are potenţialul 

îmbunătăţirii situaţiei în privinţa deciziilor de mediu, eliminând interesului individual pentru 

cazurile în care actele normative o privesc direct şi nu necesită măsuri suplimentare de 

implementare. Jurisprudenţa viitoare a Curţii urmează a oferi răspunsul asupra modului în care 

această modificare urmează a se reflecta în practică. 

În doctrina de specialitate s-a arătat că noutatea acestei prevederi constă în faptul că nu mai 

trebuie dovedit interesul direct şi individual în cazul actelor normative ce privesc în mod direct o 

persoană şi care nu presupun măsuri de executare. Această liberalizare ar parcurge paşi importanţi 

în privinţa soluţionării dificultăţilor din jurisprudenţa existentă. S-a subliniat însă faptul că reforma 

este limitată deoarece această liberalizare priveşte doar actele normative ce sunt în realitate norme 

secundare, fără a se aplica în legătură cu legile, legile-cadru, deciziile sau actele de executare ale 

Uniunii Europene. Considerăm că această concluzie ar putea însă să fie evitată prin interpretarea 

expresiei „act normativ” ca semnificând ceva mai mult decât regulament european. Cu privire la 

testul Plaumann privind interesul individual, încă nu avem niciun indiciu care să sugereze vreo 

modificare a acestuia, reclamantul trebuind să dovedească faptul că deţine calităţi sau caracteristici 

ce îl individualizează în acelaşi fel ca pe destinatar şi în acelaşi timp îl disting de toate celelalte 

persoane. 

 

3. Cauzele de ilegalitate avute în vedere în cazul recursului în anulare 

În cazul recursului în anulare, dispoziţiile art. 263 TFUE reglementează cauzele de 

ilegalitate ce pot fi invocate în sprijinul recursului: incompetenţa, violarea formelor substanţiale, 

violarea tratatului sau a oricărei norme de drept privind aplicarea acestuia şi deturnarea de putere. 

În ceea ce priveşte incompetenţa, plecând de la faptul că instituţiile comunitare nu dispun 

decât de competenţă de atribuire, câmpul său de aplicare se plasează pe încălcarea de către instituţii 

a competenţei rezervate statelor. Instanţa comunitară a considerat acest motiv ca fiind de ordine 

publică şi, ca atare, poate fi examinat din oficiu. 

În privinţa cauzei constând în violarea formelor substanţiale, care este tot un motiv de 

ordine publică, aceasta priveşte violarea obligaţiei de motivare, publicitate, dreptul de apărare, lipsa 

unor avize prevăzute expres, încălcarea modalităţilor de votare. În acest context, trebuie subliniat că 

acest motiv priveşte controlul legalităţii externe a actului instituţiilor comunitare supus judecăţii. 

Violarea dreptului original (tratatele), derivat şi a principiilor generale de drept, constituie un 

mijloc al controlului intern al judecătorului comunitar. Deturnarea de putere presupune ipoteza în 

care autoritatea comunitară a urmărit alte scopuri decât cele pentru care a fost abilitată. În doctrina 

franceză s-a arătat că, datorită puterii discreţionare de care dispun instituţiile comunitare, 

judecătorul comunitar nu poate cenzura decât eroarea manifestă de apreciere sau disproporţia vădită 

a măsurii contestate. În ce priveşte controlul, el nu poartă decât asupra legalităţii şi nu asupra 

oportunităţii deciziilor. În doctrină s-a arătat că recursul în anulare are un dublu caracter: obiectiv în 

cazul titularilor privilegiaţi (care nu trebuie să justifice nicio condiţie de interes) şi în cazul 

titularilor obişnuiţi care acţionează împotriva deciziilor şi recomandărilor individuale, şi subiectiv în 

cazul titularilor obişnuiţi care trebuie să fie „direct şi individual afectaţi” de reglementarea generală 

sau adresată altui particular, adică să-i fie violat un drept subiectiv. 

 

4. Trimiteriea prejudicială 

Curtea intervine, la cererea jurisdicţiei naţionale, pentru interpretarea regulilor comunitare 

sau pentru a aprecia validitatea actelor instituţiilor. Aceste atribuţii formează ceea ce se numeşte 

mecanismul chestiunilor prealabile, în care jurisdicţiile naţionale sunt în mod strâns asociate cu 

Curtea de Justiţie. 

                                                 
29 Jan H. Jans, Hans H.B. Vedder, op. cit., p. 214. 
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Articolul 267 TFUE30 are o importanţă crucială pentru dezvoltarea dreptului comunitar, prin 

intermediul procedurii hotărârilor preliminare fiind dezvoltate concepte precum efectul direct şi 

supremaţia dreptului comunitar. Acesta reprezintă totodată mecanismul prin care instanţele interne 

şi Curtea se află în dialog privind întinderea domeniului de aplicare a dreptului comunitar în situaţia 

în care acesta se află în conflict cu cel naţional. Persoanele particulare au posibilitatea de a invoca în 

faţa instanţelor interne încălcările dreptului comunitar ce le conferă drepturi de către statele 

membre, Curtea având posibilitatea de a se pronunţa asupra efectului direct al respectivelor norme 

ca urmare a adresării unor întrebări preliminare de către instanţa pendinte. Prin intermediul aceleiaşi 

proceduri, are loc testarea indirectă a validităţii unei acţiuni a Uniunii din punct de vedere a 

conformităţii acesteia cu dreptul comunitar. 

 

4.1. Obiectul trimiterilor preliminare 

Jurisdicţiile statelor membre pot, sau dacă statuează în ultimă instanţă trebuie să ceară Curţii 

să se pronunţe cu titlu prejudicial asupra interpretării Tratatului şi dreptului derivat cât şi asupra 

validităţii actelor de drept derivat. Există trei categorii de probleme în legătură cu care poate fi 

formulată o trimitere preliminară. Prima dintre acestea o constituie interpretarea Tratatului, 

înţelegând prin aceasta toate Tratatele de modificare sau completare a Tratatului CE. Curtea nu 

hotărăşte asupra validităţii dreptului intern în mod direct prin intermediul interpretării prevederilor 

Tratatului, putând însă să statueze că anumite prevederi de drept intern nu sunt compatibile cu 

dreptul comunitar, în asemenea situaţii revenind instanţelor naţionale sarcina remedierii situaţiei cu 

aplicarea principiului supremaţiei. A doua categorie vizează aprecierea validităţii actelor instituţiilor 

şi organelor comunitare atunci când aceasta se ridică într-un litigiu aflat pe rolul instanţelor interne. 

Cea de a treia categorie este constituită de interpretarea actelor adoptate de instituţiile, organele, 

oficiile şi agenţiile Uniunii, problema ridicându-se îndeosebi atunci când din acestea pot fi derivate 

drepturi ale persoanelor ce pot fi invocate în faţa instanţelor de trimitere pentru a fi clarificat modul 

de interpretare a respectivei prevederi. 

 

4.2. Instanţele de trimitere 

Din jurisprudenţa Curţii reiese în mod evident că „instanţele” la care face referire textul art. 

267 TFUE31 sunt în realitate organele cu atribuţii jurisdicţionale ale statelor membre ce pot sau 

trebuie să înnainteze trimiteri pentru pronunţarea hotărârilor preliminare de către Curte, căreia îi 

revine decizia supra calificării unui organ cu atribuţii jurisdicţionale ca fiind instanţa în sensul art. 

267 TFUE32. Cu alte cuvinte, clasificarea facută de către dreptul intern nu este concludentă în acest 

sens, numai Curtea putând să aprecieze asupra acestei calităţi, potrivit anumitor criterii special 

concepute33. Potrivit jurisprudenţei Curţii34 printre acestea se numără stabilirea organului respectiv 

de către lege, competenţa obligatorie a acelui organ, independenţa acestuia, aplicarea regulilor de 

drept de către acesta, permanenţa acestuia, dacă procedura se desfăşoară inter partes. 

Prevederile privind recursul în anulare disting două categorii de „instanţe” de trimitere, mai 

exact, pe cele ce au opţiunea trimiterii unor cereri pentru pronunţarea hotărârilor preliminare în 

temeiul art. 267 paragraful 2 TFUE şi pe cele ce au obligaţia în temeiul art. 267 pargraful 3 TFUE 

                                                 
30 Ex. art. 234 TCE, ex. art.177, având în prezent următorul text: „Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este competentă 

să se pronunţe, cu titlu preliminar, cu privire la: (a) interpretarea tratatelor; (b) validitatea şi interpretarea actelor 

adoptate de instituţiile, organele, oficiile sau agenţiile Uniunii. În cazul în care o asemenea chestiune se invocă în faţa 

unei instanţe dintr-un stat membru, această instanţă poate, în cazul în care apreciază că o decizie în această privinţă îi 

este necesară pentru a pronunţa o hotărâre, să ceară Curţii să se pronunţe cu privire la această chestiune. În cazul în care 

o asemenea chestiune se invocă într-o cauză pendinte în faţa unei instanţe naţionale ale cărei decizii nu sunt supuse 

vreunei căi de atac în dreptul intern, această instanţă este obligată să sesizeze Curtea. În cazul în care o asemenea 

chestiune se invocă într-o cauză pendinte în faţa unei instanţe judecătoreşti naţionale privind o persoană supusă unei 

măsuri privative de libertate, Curtea hotărăşte în cel mai scurt termen”. 
31 Ex. art. 234 TCE. 
32 Ex. art. 234 TCE. 
33 Paul Craig, Gráinne de Búrca, Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudenţă şi doctrină, ediţia a 4-a, Ed. 

Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 581. 
34 Cauza 246/80, C. Broekmeulen vs Huisarts Registretie Commissie [1981] ECR 2311. 
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de a trimite astfel de cereri, în măsura în care în cauza respectivă este necesară o asemenea hotărâre 

preliminară, raportat la obiectul cauzei pendinte. Acestea din urmă sunt acele instanţe ale căror 

hotărâri nu sunt supuse vreunei căi de atac în dreptul intern. Obligaţia trimiterii în ipoteza prevăzută 

de paragraful trei rezidă în necesitatea asigurării conformităţii jurisprudenţei instanţelor interne cu 

dreptul comunitar. 

Instanţele interne de trimitere au competenţa de a stabili dacă este sau nu cazul să fie trimisă 

o cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, simpla solicitare în acest sens a unei părţi 

nefiind suficientă în măsura în care instanţa internă apreciază că aceasta nu este necesară 

soluţionării cauzei. O asemenea situaţie poate fi întâlnită atunci când Curtea s-a pronunţat deja 

aspra chestiunii respective sau asupra validităţii actului în cauză, chiar dacă respectiva hotărâre este 

adresată în principal instanţei ce a solicitat-o iniţial. O astfel de hotărâre are efect multilateral şi de 

precedent pentru toate instanţele naţionale din Uniune. 

Instanţa internă se poate afla deasemenea în faţa unei situaţii în care apreciază că problema 

are un înţeles atât de evident încât nu este necesară formularea vreunei întrebări preliminare, 

instanţele naţionale având însă obligaţia de a nu privi cu uşurinţă cauzele ca acte clair, ci doar 

atunci când nu au niciun fel de dubiu privitor la interpretarea dreptului comunitar35. 

 

4.3. Acceptarea trimiterii de către Curtea de Justiţie 

Din cauza Foglia I şi II36 rezultă faptul că autoritatea finală de a decide dacă o trimitere 

preliminară este sau nu justificată aparţine Curţii. Astfel, Curtea a refuzat să pronunţe hotărâri 

preliminare în situaţii în care a apreciat că întrebarea adresată are o natură ipotetică37, că întrebările 

trimise nu sunt pertinente pentru soluţionarea acţiunii deduse judecăţii instanţei interne38, că 

întrebările nu sunt formulate suficient de clar pentru a se putea da un răspuns legal semnificativ39 

sau atunci când faptele sunt insuficient de clare pentru ca instanţa comunitară să poată aplica 

regulile de drept relevante40. 

Regulile de efectuare a trimiterilor preliminare ce se desprind din jurisprudenţa Curţii au 

fost expuse în „Nota de informare cu privire la efectuarea trimiterilor preliminare de către instanţele 

naţionale”41, printre acestea numărându-se necesitatea ca actul de trimitere să conţină o succintă 

expunere de motive care să surprindă în mod cât mai elocvent şi complet datele esenţiale pentru ca, 

prin intermediul său, Curtea să îşi poată face o reprezentare clară a cadrului de drept dar şi de fapt în 

privinţa litigiului. Cu precădere, această expunere trebuie să cuprindă o prezentare succintă a 

obiectului litigiului şi a faptelor pertinente, să redea conţinutul dispoziţiilor de drept intern 

susceptibile de a fi aplicate în cauză, să indice cu suficientă precizie dispoziţiile de drept comunitar 

relevante pentru respectiva speţă, să explice motivele ce au determinat jurisdicţia naţională să 

formuleze respectivele întrebări cât şi legătura acestora cu legislaţia naţională aplicabilă litigiului 

principal, să cuprindă, acolo unde este cazul, o expunere a principalelor argumente prezentate de 

către părţile în litigiu42. Curtea a arătat însă cu diferite ocazii faptul că nu va refuza să se pronunţe 

decât în acele situaţii în care problema de drept comunitar cu privire la care se solicită interpretarea 

                                                 
35 A se vedea discuţiile pe baza doctrinei “acte clair” în Paul Craig, Gráinne de Búrca, op. cit., p. 594. 
36 Cauza 104/79, (Foglia I) Pasquale Foglia vs Mariella Novello [1980] ECR 745; Cauza 244/80, (Foglia II) Pasquale 

Foglia vs Mariella Novello [1981] ECR 3045.  
37 Cauza C-467/04 (procedure penale împotriva) Giuseppe Francesco Gasparini şi alţii [2006] ECR I-9199. 
38 Cauza C-83/91, Wienard Meilicke vs ADV/ORGA F.A. Meyer AG [1992] ECR I-4871. 
39 Cauza C-318/00, Bacardi-Martini SAS and Cellier des Dauphins vs Newcastle United Football Club [2003] ECR I-

905. 
40 Cauzele C-320-322/90 Telemarsicabruzzo SpA v. Circostel, Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor şi Ministerul 

Apărării [1993] ECR I-393.  
41 2009/C 297/01, publicată în JO C 297 din 5 decembrie 2009, p. 1, ce înlocuieşte, ca urmare a intrării în vigoare a 

Tratatului de la Lisabona, nota de informare publicată în JO C 143 din 11 iunie 2005, p. 1, precum şi suplimentul la 

această notă, publicat în JO C 64 din 8 martie 2008.  
42 Paul Craig, Gráinne de Búrca, op. cit., p. 616.  
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sau verificarea validităţii ar fi în mod evident inaplicabilă în litigiul pendinte sau dacă aceasta nu are 

nicio legătură cu obiectul cauzei principale43. 

 

4.4. Utilizarea trimiterii prejudiciale în materia dreptului mediului 

În materia dreptului mediului trimiterea prejudicială a cunoscut o utilizare relativ modestă, 

cauzele privind domenii precum deşeurile, poluarea apelor, protecţia păsărilor sălbatice şi evaluarea 

impactului asupra mediului. Aceste hotărâri au tratat probleme relativ minore privind interpretarea 

directivelor din aceste domenii, fără a avea valoare de principiu. Excepţie face hotărârea ce a fost 

pronunţată în cauza Traen44, prin intermediul căreia a fost abordată de către Curte pentru prima dată 

chestiunea efectelor directe ale directivelor în procedurile penale în sarcina particularilor45. 

 

5. Contestarea indirectă a legalităţii actelor comunitare pe calea art. 267 TFUE 

Prevederea cuprinsă în primul alineat, lit. b), al art. 267 TFUE a căpătat o importanţă sporită 

în ceea ce îi priveşte pe particulari, motivat de faptul că în privinţa calităţii procesuale active în 

temeiul art. 263 TFUE Curtea a abordat o interpretare restrictivă. Prin urmare, această prevedere, ce 

permite instanţelor interne să sesizeze Curtea cu întrebări referitoare la validitatea şi interpretarea 

actelor comunitare, a devenit un mecanism prin care se oferă particularilor în ultimă instanţă 

posibilitatea contestării legalităţii normelor comunitare. 

Astfel, acele persoane ce sunt afectate de măsurile comunitare privind mediul prin aplicarea 

acestora la nivel intern de către autorităţile naţionale şi care nu pot contesta aceste acte prin 

recurgerea la art. 263 TFUE, fie datorită faptului că nu li se recunoaşte locus stadi (calitatea 

procesuală), fie datorită expirării termenului-limită prevăzut în acest sens, pot recurge în ultimă 

intanţă la mecanismul pus la dispoziţie de prevederile Tratatului reglementând trimiterea 

prejudicială, solicitând verificarea legalităţii acestor norme comunitare privind mediul în faţa 

instanţei interne. Subliniem însă faptul că revine acesteia din urmă, aşa cum am arătat anterior, 

competenţa de a decide dacă va sesiza sau nu Curtea cu o întrebare preliminară referitoare la 

validitatea actului comunitar din domeniul mediului invocat, în temeiul art. 263 TFUE alin. (1) lit. 

b). Mai problematică se dovedeşte a fi situaţia atacării unor decizii individuale de către persoanele 

particulare care nu au calitatea de destinatari ai unei astfel de decizii. Totuşi, o decizie adresată 

statului, unui organ al acestuia sau unei elte persoane ce impune realizarea unei acţiuni poate fi 

atacată de către o persoană afectată de acest act prin intermediul instanţelor interne, aşa cum rezultă 

de altfel din jurisprudenţa Curţii46. 

 

6. Concluzii 

În ceea ce priveşte recursul în anulare, prevăzut de art. 263 TFUE47, considerăm că acesta 

reprezintă principalul mecanism prin intermediul căruia are loc verificarea legalităţii măsurilor 

comunitare. Pentru a putea contesta un act comunitar este esenţială îndeplinirea unor condiţii de 

bază ce presupun ca actul să fie de tipul celor ce pot fi contestate, reclamantul să aibă calitate 

procesuală pentru a ataca acest act, să existe o ilegalitate prevăzută în textul reglementării şi să se 

respecte termenul de introducere a acestei acţiuni. 

În ce priveşte obiectul atenţiei noastre, chestiunea centrală rămâne măsura în care persoanele 

private au calitatea procesuală de a contesta legalitatea actelor comunitare şi îndeosebi posibilitatea 

dovedirii unui interes individual de către o persoană ce atacă pe această cale un act comunitar. 

Această problemă se ridică indiferent dacă măsura contestată este o decizie adresată unui terţ sau un 

regulament despre care reclamantul pretinde că în fapt reprezintă o decizie. În scopul stabilirii 

existenţei interesului individual este utilizat de către Curte testul Plaumann, ce presupune dovedirea 

de către reclamant a faptului că acesta prezintă caracteristici specifice de natură a îl distinge de toate 

                                                 
43 Cauza C-138/05, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie vs Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

[2006] ECR I-8339; Cauza C-295/05, Asemfo vs Tragsa [2007] ECR I-2999.  
44 Cauzele reunite C-372-374/85, Ministerul Public vs Oscar Traen şi alţii [1987] ECR 2141. 
45 Mircea Duţu, Tratat de dreptul mediului, ediţia a 3-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 182.  
46 Cauza C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH vs Germany [1994] ECR I-833. 
47 Ex. art. 230 TCE. 
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celelalte persoane şi care în acelaşi timp îl individualizează în acelaşi mod ca pe destinatarul 

măsurii. 

Cu privire la trimiterile prejudiciale, ce prezintă importanţă faţă de obiectul atenţiei 

prezentului studiu îndeosebi în raport de utilizarea acestuia ca o cale alternativă la cea a recursului 

în anulare în vederea protecţiei juridice a drepturilor şi intereselor privaţilor, apreciem ca fiind 

esenţial să arătăm că mecanismul prevăzut de art. 267 TFUE48 conferă Curţii competenţa de a 

interpreta Tratatul, fără a o împuternici însă în mod expres să aplice Tratatul la faptele dintr-o cauză 

determinată, această sarcină revenind de altfel instanţelor interne. Susţinem orientarea potrivit căreia 

tocmai acestă delimitare între interpretare şi aplicare caracterizează separaţia competenţelor între 

instanţa comunitară şi instanţele naţionale ale statelor membre, primeia revenindu-i interpretarea 

dispoziţiilor comunitare, în timp ce instanţelor domestice le revine sarcina aplicării acestei 

interpretări în cazurile concrete deduse judecăţii. 

Curtea şi-a arătat în general disponibilitatea de a oferi răspunsuri foarte detaliate şi specifice, 

fapt ce este de natură a diminua demarcaţia clară dintre interpretarea şi aplicarea dreptului 

comunitar al mediului. Considerăm de asemenea că această practică este utilizată de către Curte în 

scopul controlării cât mai precise a modului în care dreptul se dezvoltă în domeniile specifice, 

oferind astfel instanţelor interne răspunsuri extrem de detaliate şi exacte. Instanţelor domestice le 

rămâne o marjă redusă de apreciere în procesul de aplicare a acestor interpretări, ajungându-se, în 

cele din urmă, la o aplicare cât mai uniformă a chestiunilor de drept comunitar al mediului. 

Acolo unde nu este clar dacă reclamantul are sau nu calitate procesuală în temeiul art. 

263TFUE, Curtea s-a dovedit mai dispusă să admită contestaţia pe cale indirectă. Astfel, în cauza 

Accrington Beef49, Curtea a arătat că omisiunea de a contesta un regulament în temeiul art. 263 

TFUE50 nu constituia un obstacol în calea unei acţiuni bazate pe art. 267 TFUE51, din moment ce nu 

era evident că acţiunea întemeiată pe art. 263 ar fi admisibilă. În hotărârea pronunţată în cauza 

Eurotunnel52, Curtea a statuat că o parte privată putea contesta validitatea prevederilor unei 

directive în faţa instanţei interne din moment ce aceasta era adresată statelor membre şi nu reieşea 

posibilitatea acţionării în temeiul art. 263. De asemenea, este posibil ca Curtea să fie mai receptivă 

la contestaţiile venite pe calea art. 267 atunci când reclamantul nu a avut posibilitatea de a contesta 

respectiva măsură în temeiul art. 263 deoarece nu a cunoscut la timp existenţa acesteia53. 
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Abstract: 

Every individual has a legal sphere in which rights and obligations are encompassed. 

Some of these rights concern personal data, the protection of which is considered of particular 

importance, both at European level, and at the level of the Romanian legal system. 

At European level, there are a number of legal instruments to identify, guarantee and 

protect personal data, and the jurisprudence of the courts of law (both the European Court of 

Human Rights and the Court of Justice of the European Union) is circumscribed to the principles 

and rules contained in these legal instruments. 

Romania, previously and especially after joining the European Union, has legally 

implemented the system of personal data protection, at this moment the specific legislation is fully 

in line with the European law in the field. It is important to underline that the concept of personal 

data is closely intertwined with respect to the right to privacy and family life, and between the two 

notions there are many legislative and jurisprudential relations. Respect for private and family life 

and for personal data are known in both civil and criminal law, with the latter containing sanction 

rules in the case of personal data or private and family privacy. 

 

Keywords: public information; personal data; private life; family life; European law.  

 

1. Introducere 

Dreptul de acces la informaţii publice este un drept al persoanei fizice, pe care şi-l exercită 

în raport cu instituţiile publice, acestea fiind definite de art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 544/2001 

ca fiind „orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice 

sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei”. 

Datele personale, diferite de informaţiile publice, reprezintă, potrivit aceluiaşi act normativ, „orice 

informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă”. 

Sediul materiei în legislaţia românească în reprezintă Legea nr. 677/2001 pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date1. 

Potrivit art. 3 alin. (1) lit. a) din acest act normativ,  „datele cu caracter personal reprezintă orice 

informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă 

este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un 

număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, 

psihice, economice, culturale sau sociale”. 

 

2. Concepția europeană referitoare la datele cu caracter personal 

La nivel european, la 28 ianuarie 1981, Consiliul Europei a adoptat Convenţia 108 pentru 

protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal2. Acest act 

normativ a cristalizat o serie de reguli privitoare la calitatea datelor, securitatea prelucrărilor, 

prelucrarea datelor sensibile, securitatea prelucrărilor, precum şi la drepturile persoanei vizate de 

prelucrarea datelor. 

                                                 
1 Publicată în Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001. 
2Aprobatăla Strasbourg, la 28 ianuarie 1981, şi intrată în vigoare la 1 octombrie 1985. România a ratificat 

Convenţia prin Legea nr. 682/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 830 din 21 decembrie 2001. În prezent, 46 de 

state, dintre care 45 membre ale Consiliului Europei şi un stat din America de Sud – Uruguay, au semnat şi ratificat 

Convenţia. 



 

 

120 
 

În anul 1995, Uniunea Europeană a armonizat legislaţia privind protecţia datelor personale 

din statele membre prin adoptarea Directivei 95/46/CE privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date3. Ulterior, 

protecţia datelor cu caracter personal a fost învestită cu valoare de drept fundamental în Uniunea 

Europeană prin adoptarea la Nisa, în anul 2000, a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii 

Europene4. Art. 8 al Cartei consacră dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, în timp ce art. 

7 din acelaşi act normativ european protejează dreptul la respectarea vieţii private. 

Raportul dintre aceste două drepturi a fost explicat de către Curtea de Justiţie a Uniunii 

Europene în cauza Google c. AEPD, în care aceasta a arătat că „art. 7 din Cartă garantează dreptul 

la respectarea vieţii private, în timp ce art. 8 din Cartă proclamă în mod expres dreptul la protecţia 

datelor cu caracter personal. Alin. (2) şi (3) ale acestui din urmă articol precizează că asemenea date 

trebuie tratate în mod corect, în scopurile precizate şi pe baza consimţământului persoanei interesate 

sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de lege, că orice persoană are dreptul de acces la 

datele colectate care o privesc, precum şi dreptul de a obţine rectificarea acestora şi că respectarea 

acestor norme se supune controlului unei autorităţi independente. Aceste cerinţe sunt puse în 

aplicare, printre altele, prin art. 6, 7, 12, 14 şi 28 din Directiva 95/46/CE”5. 

Mai mult, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a interpretat noţiunea de „date cu caracter 

personal”, aşa cum este definită în art. 2 lit. a) din Directiva 95/46/CE, în mai multe cauze6, 

stabilind că aceasta înglobează aspecte precum: numele unei persoane, numărul de telefon, 

informaţiile cu privire la condiţiile de muncă sau activităţile recreative, adresa, perioadele de lucru 

zilnice, accidente suferite, sumele plătite de diferite organisme, veniturile obţinute din muncă sau 

din capital şi patrimoniul persoanei fizice, datele biometrice, adresa IP, datele de trafic sau 

localizare, data naşterii, cetăţenia, sexul, etnia, religia şi limba vorbită. Aşadar, conţinutul dreptului 

la protecţia datelor personale reprezintă „un sistem de garanţii, măsuri de protecţie şi drepturi 

subiective, fiind format din regulile privind temeiul legal de prelucrare, principiile privind calitatea 

datelor – precum prelucrarea datelor în scopuri determinate, dar şi din drepturile persoanei vizate de 

prelucrare şi din regulile privind supravegherea operaţiunilor de prelucrare de către o autoritate 

independentă”7. 

Potrivit Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de Miniştri din 24 

octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date: 

a) „date cu caracter personal” înseamnă orice informaţie referitoare la o persoană fizică 

identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană identificabilă este o persoană care poate 

fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau 

mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, 

culturale sau sociale; 

                                                 
3Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de Miniştri privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene nr. 13 din 23 noiembrie 1995. 
4Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene a fost proclamată de Comisia Europeană, Parlamentul 

European şi Consiliul Uniunii Europene, urmare a Consiliului European de la Nisa din 7 decembrie 2000. Carta a 

dobândit forţă juridică obligatorie pe 1 decembrie 2009, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Art. 16 

alin. (1) din acest Tratat prevede: „Orice persoană are dreptul la protecţia datelor cu caracter personal care o privesc”. 
5CJUE, Hotărârea din 13 mai 2014 în cauza C-131/12 Google c. AEPD, pct. 69, apud Gabriela Zanfir, Protecţia 

datelor personale. Drepturile persoanei vizate, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2015, p. 14.  
6CJUE, Hotărârea din 6 noiembrie 2003, C-101/01 Lindqvist, Rec. p. I-12971, pct. 24 şi pct. 51; Hotărârea din 7 

mai 2009, C-553/07 Rijkeboer, Rep. P. I-3889, pct. 42; Hotărârea din 30 mai 2013, C-342/12 Worten, pct. 19 şi 22; 

Hotărârea din 20 mai 2003, C-465/00, C-138/01 şi C-139/01 Österreichischer Rundfunk şi alţii, Rec., p. I-4989, pct. 64; 

Hotărârea din 16 decembrie 2008, C-524/06 Huber, Rep. P. I-9705, pct. 20 şi 43; Hotărârea din 8 aprilie 2014 în 

cauzele C-293/12 şi C-594/12 Digital Rights Ireland, pct. 26 şi 29; Hotărârea din 17 iulie 2014 în cauzele C-141/12 şi 

C-372/12 Minister voor Immigratie, pct. 38. 
7Gabriela Zanfir, [5], p. 14. 
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b) „prelucrarea datelor cu caracter personal” (prelucrare) înseamnă orice operaţiune sau 

serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate 

sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau 

modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în 

orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea datelor personale. 

c) „sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal” (sistem de evidenţă) înseamnă orice 

serie structurată de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele 

centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice; 

d) „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau orice 

alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a 

datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin acte cu 

putere de lege sau norme administrative interne sau comunitare, operatorul sau criteriile specifice 

pentru desemnarea acestuia pot fi stabilite prin dreptul intern sau comunitar. 

Potrivit Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de Miniştri din 24 

octombrie 1995, datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai într-unul dintre următoarele 

cazuri: 

a) persoana vizată şi-a exprimat consimţământul neechivoc; 

b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care subiectul datelor este 

parte sau în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înainte de încheierea contractului; 

c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale ce îi revine 

operatorului; 

d) prelucrarea este necesară în scopul protejării unui interes vital al persoanei vizate; 

e) prelucrarea este necesară pentru aducerea la îndeplinire a unei sarcini de interes public 

sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi 

sunt comunicate datele;  

f) prelucrarea este necesară pentru realizarea interesului legitim urmărit de operator sau de 

către unul sau mai mulţi terţi, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile 

şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecţie în temeiul art. 1 alin. (1)”. 

Art. 10 din Directiva 95/46/CE, intitulat „Informaţiile în cazurile de colectare a datelor de 

la persoana vizată”, stipulează următoarele:„Statele membre prevăd ca operatorul sau reprezentantul 

său să furnizeze persoanei de la care colectează date care o privesc cel puţin informaţiile menţionate 

mai jos, cu excepţia cazului în care persoana este deja informată cu privire la aceste date în măsura 

în care, ţinând seama de circumstanţele specifice în care sunt colectate datele, astfel de informaţii 

suplimentare sunt necesare pentru asigurarea unei prelucrări corecte a datelor cu privire la persoana 

vizată”. 

Datele la care face referire art. 10 din Directiva 95/46/CE sunt următoarele: 

a) identitatea operatorului şi, dacă este cazul, a reprezentantului; 

b) scopul prelucrării căreia îi sunt destinate datele; 

c) orice alte informaţii suplimentare, cum ar fi:destinatarii sau categoriile de destinatari ai 

datelor;dacă răspunsurile la întrebări sunt obligatorii sau voluntare, precum şi consecinţele posibile 

ale evitării răspunsului; existenţa dreptului de acces la datele care o privesc şi de rectificare a 

datelor cu caracter personal. 

Art. 11 din această directivă, intitulat „Informaţii în cazul în care datele nu au fost obţinute 

de la persoana vizată”, are următorul cuprins:„Atunci când datele nu au fost colectate de la persoana 

vizată, statele membre prevăd obligativitatea ca operatorul sau reprezentantul său, în momentul 

înregistrării datelor cu caracter personal sau, dacă se are în vedere o comunicare a datelor către terţi, 

nu mai târziu de data la care datele sunt comunicate prima oară, să furnizeze persoanei vizate cel 

puţin informaţiile menţionate mai jos, cu excepţia cazului în care persoana vizată este deja 

informată cu privire la aceste date, în măsura în care, ţinând seama de circumstanţele specifice în 

care sunt colectate datele, astfel de informaţii suplimentare sunt necesare pentru asigurarea unei 

prelucrări corecte a datelor cu privire la persoana vizată”. 
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Informaţiile avute în vedere de art. 11 sunt următoarele: 

a) identitatea operatorului şi, dacă este cazul, a reprezentantului său; 

b) scopurile prelucrării; 

c) orice alte informaţii suplimentare, cum ar fi:categoriile de date în cauză;destinatarii sau 

categoriile de destinatari ai datelor;existenţa dreptului de acces la datele care o privesc şi de 

rectificare a datelor cu caracter personal. 

Potrivit dispoziţiilor Capitolului II din Directiva 95/46/CE, intitulat „Condiţiile generale de 

legalitate a prelucrării datelor cu caracter personal”, sub rezerva derogărilor permise în temeiul art. 

13 din această directivă, orice prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie, pe de o parte, să fie 

conformă cu principiile referitoare la calitatea datelor, enunţate la art. 6 din directiva menţionată şi, 

pe de altă parte, să respecte unul dintre criteriile privind legitimitatea prelucrării datelor, enumerate 

la art. 7 din aceeaşi directivă. În plus, operatorul sau reprezentantul său are o obligaţie de informare, 

ale cărei condiţii, prevăzute la art. 10 respectiv 11 din Directiva 95/46/CE, variază în funcţie de 

aspectul dacă aceste date sunt sau nu sunt colectate de la persoana vizată, sub rezerva derogărilor 

admise în temeiul art. 13 din aceeaşi directivă. 

În ceea ce priveşte art. 10 din Directiva 95/46/CE, acesta prevede că operatorul furnizează 

persoanei de la care colectează date care o privesc informaţiile menţionate la lit. (a)-(c) ale acestui 

articol, cu excepţia cazului în care persoana în cauză este deja informată cu privire la datele 

respective.Aceste informaţii privesc identitatea operatorului, scopul prelucrării, precum şi orice alte 

informaţii suplimentare necesare pentru asigurarea unei prelucrări corecte a datelor. Printre 

informaţiile suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare corectă a acestor date, art. 10 lit. c) 

din aceeaşi directivă menţionează expres „destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor”, 

precum şi „existenţa dreptului de acces la datele care (…) privesc persoana menţionată şi de 

rectificare a datelor cu caracter personal”.Astfel, această cerinţă a informării persoanelor vizate de 

prelucrarea datelor cu caracter personal este cu atât mai importantă cu cât ea reprezintă o condiţie 

necesară exercitării de către aceste persoane a dreptului lor de acces şi de rectificare a datelor 

prelucrate, definit la art. 12 din Directiva 95/46/CE, şi a dreptului de opoziţie al acestora faţă de 

prelucrarea datelor respective, prevăzut la art. 14 din această directivă. 

În consecinţă, cerinţa prelucrării corecte a datelor personale prevăzută la art. 6 din 

Directiva 95/46/CE obligă o autoritate a administraţiei publice să informeze persoanele vizate 

despre transmiterea acestor date unei alte autorităţi a administraţiei publice în vederea prelucrării de 

către aceasta din urmă în calitate de destinatar al datelor menţionate. 

În data de 4 mai 2018 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele două 

acte normative care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la nivelul Uniunii 

Europene:  

 - Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),   

 - Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor 

specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.  

Regulamentul (UE) 2016/679, care actualizează principiile stabilite încă de acum două 

decenii de Directiva 95/46/CE care își va înceta aplicabilitatea, a intrat în vigoare pe data de 25 mai 

2016 și va fi de directă aplicabilitate începând cu data de 25 mai 2018. 

O deosebită importanță o are instituția juridică a „datelor personale” în sfera vieții private 

și de familie a fiecărui individ. Important de menționat este și că protecția datelor personale este 

atribuită doar persoanelor fizice, nu și persoanelor juridice.Datele protejate de lege se referă la orice 

informație referitoare la o persoană fizică, cum ar fi: nume, domiciliu, cod numeric personal, 

fotografie, număr de telefon, e-mail, informații bancare, adresa IP a calculatorului8.Pe lângă aceste 

date personale „ordinare”, legislația protejează și anumite date „sensibile” ale persoanei, ca: 

                                                 
8Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul 

comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1101 din 25/11/2004; 
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originea etnică sau rasială, apartenență politică, apartenență sindicală, viața sexuală, convingeri 

politice, religioase și filosofice, condamnări penale, sancțiuni administrative sau contravenționale, 

starea de sănătate, genetica. 

 

3. Dreptul la respectarea vieții private și de familie – normele dreptului european 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului9 prevede în articolul 8 paragraful 1 că „orice 

persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a 

corespondenţei sale”. Paragraful 2 al aceluiaşi articol stipulează: „Nu este admis amestecul unei 

autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de 

lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea 

naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor 

penale, protejarea sănătăţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora”. 

Această clauză convenţională protejează o arie largă de interese de natură personală, 

numite generic „drept la intimitate”10, dar care nu sunt definite strict de Convenţie. De altfel, şi 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a evitat să le definească de o manieră strictă, considerând 

că „noţiunea de «viaţă privată» este o noţiune largă, nesusceptibilă de o definire exhaustivă”11. 

Jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg a conturat principalele câmpuri de aplicare ale acestei 

noţiuni, respectiv: identitatea personală12, integritatea fizică şi morală13, colectarea şi folosirea 

informaţiilor14, viaţa sexuală15. În ceea ce priveşte domiciliul, se garantează „liniştita folosinţă” a 

acestuia şi protejarea lui de orice ingerinţe16, iar noţiunea de „corespondenţă”a depăşit sfera clasică 

a scrisorilor şi telegramelor, incluzând şi convorbirile telefonice, e-mail-urile etc. 

Articolul 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului nu se referă la dreptul de a 

întemeia o familie prin căsătorie, drept care este dealtfel protejat de articolul 12 din acelaşi tratat 

internaţional, şi nici la dreptul de a divorţa17 sau de a avea ori adopta copii18, ci la protejarea 

indivizilor de orice ingerinţă, după ce a fost realizată o viaţă de familie. În accepţia jurisprudenţei 

Curţii de la Strasbourg, prin „viaţă de familie”se înţelege o legătură biologică şi/sau juridică 

(rudenie, căsătorie, adopţie), peste care se suprapune o relaţie personală reală, efectivă19. De regulă, 

cele două elemente sunt cumulate, însă există şi situaţii de excepţie în care numai unul dintre 

acestea este suficient pentru existenţa vieţii familiale. 

În ceea ce priveşte legătura biologică şi/sau juridică dintre cei care cer protejarea vieţii de 

familie, trebuie spus că tipul de familie avut în vedere de jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg nu 

corespunde în mod obligatoriu modelului european, astfel încât o familie compusă potrivit unei alte 

culturi beneficiază de protecţie dacă este recunoscută de către legislaţia naţională a statelor 

contractante. Privitor la natura legăturii, Curtea de la Strasbourg a acceptat aplicarea art. 8 din 

Convenţie nu numai în cazul relaţiilor dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, ci şi în cazul relaţiilor 

dintre fraţi20 ori dintre bunici şi nepoţi21 sau, uneori, chiar dintre unchi şi nepoţi22. Bineînţeles, 

                                                 
9Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la 4 noiembrie 1950, Seria 

tratatelor europene nr. 5 (intrată în vigoare la 3 septembrie 1953). 
10Jean-François Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului (traducere), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 

2009, p. 187. 
11CEDO, Niemietz c. Germaniei, cererea nr. 13710/88, Hotărârea din 16 decembrie 1992, seria A nr. 251-B.  
12CEDO, Guillot c. Franţei, cererea nr. 22500/93, Hotărârea din 24 octombrie 1996, Culegere de hotărâri şi 

decizii 1996-V. 
13CEDO, Costello-Roberts c. Regatului Unit, cererea nr. 13134/87, Hotărârea din 25 martie 1993, seria A nr. 247-

C, § 36.  
14CEDO, Rotaru c. României, cererea nr. 28341/95, Hotărârea din 4 mai 2000, cererea nr. Culegere de hotărâri şi 

decizii 2000-V. 
15CEDO, Dudgeon c. Regatului Unit, cererea nr. 7525/76, Hotărârea din 22 octombrie 1981, seria A nr. 45. 
16CEDO, Menteş şi alţii c. Turciei, cererea nr. 23186/94, Hotărârea din 28 noiembrie 1997, Culegere 1997-VIII.  
17CEDO, Airey c. Irlandei, cererea nr. 6289/73, Hotărârea din 9 octombrie 1979, seria A nr. 32.  
18CEDO, Fretté c. Franţei, cererea nr. 36515/97, Hotărârea din 26 februarie 2002 (definitivă la 26 februarie 2002), 

Culegere de hotărâri şi decizii 2002-I, § 32. 
19CEDO, Lebbink c. Olandei, Hotărârea din 1 iunie 2004, §§ 35-37. 
20CEDO, Bronda c. Italiei, cererea 22430/93, Hotărârea din 9 iunie 1998, Culegere 1998-IV. 
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pentru fiecare speţă în parte Curtea trebuie să stabilească dacă există o legătură reală, efectivă, care 

să-i îndreptăţească pe cei implicaţi la invocarea garanţiilor oferite de art. 8 din Convenţie sau, 

dimpotrivă, dacă legătura biologică sau juridică este suficientă pentru a crea potenţialitatea 

dezvoltării relaţiilor personale, dacă circumstanţele o permit23. 

De regulă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului foloseşte prezumţia potrivit căreia art. 8 

din Convenţie este aplicabil în cazul cuplurilor căsătorite, chiar dacă acestea nu au încă o viaţă de 

familie efectivă. De asemenea, Curtea a considerat că intră sub incidenţa art. 8 atât familiile 

legitime cât şi cele naturale, noţiunea de familie având o arie de cuprindere care excede relaţiilor şi 

aranjamentelor formale. Astfel, Curtea a acceptat că pot beneficia de garanţiile oferite de art. 8 din 

Convenţie chiar şi cuplurile heterosexuale necăsătorite. 

În relaţiile părinţi – copii, în general, legătura naturală, de rudenie, este însoţită de o relaţie 

efectivă, însă, ca urmare a dezvoltării tehnicilor de reproducere artificială (donare de spermă sau 

ovule, inseminare artificială, ş.a.), relaţiile dintre cei care au conceput copilul sau cea care l-a născut 

şi copil nu mai sunt atât de evidente. Conceptul vieţii de familie ocrotit de art. 8 din Convenţie 

cuprinde, chiar şi atunci când nu există coabitare, relaţia dintre părinte şi copil indiferent dacă 

acesta este rezultat din căsătorie sau din afara căsătoriei24. În cazul adopţiei, deoarece relaţia dintre 

adoptator şi adoptat intră de asemenea sub protecţia art. 8, există posibilitatea ca, pe lângă viaţa de 

familie între cei amintiţi, să existe o viaţă de familie şi între părinţii biologici şi copilul adoptat. 

În ce priveşte criteriile ce trebuie avute în vedere pentru a determina existenţa unei relaţii 

efective, adică a vieţii de familie protejabilă în baza art. 8 din Convenţie, în cazul cuplurilor 

căsătorite şi copiilor născuţi din căsătorie, efectivitatea acestor relaţii este prezumată, trebuind să se 

dovedească contrariul. În cazul celorlalte relaţii, stabilitatea relaţiei şi intenţiile părţilor sunt factori 

ce trebuie luaţi în considerare pentru a decide dacă există viaţă de familie care trebuie protejată. De 

asemenea, vârsta sau dependenţa de celelalte persoane cu care se afirmă că persoana în cauză are 

viaţă de familie reprezintă alte aspecte ce trebuie avute în vedere atunci când se face evaluarea 

situaţiei. Alte criterii ar putea fi: cine a avut iniţiativa separării în trecut, natura legăturilor existente, 

tradiţiile familiale ale diferitelor comunităţi culturale, religioase şi etnice, gradul de dependenţă ş.a. 

Pe lângă obligaţia negativă ce incumbă statelor contractante în temeiul art. 8 din Convenţie 

(şi anume de a nu aduce atingere exerciţiului dreptului fundamental la respectarea vieţii private), 

Curtea de la Strasbourg a stabilit că statelor le pot reveni şi „obligaţii pozitive, inerente unui respect 

efectiv al dreptului la viaţa de familie”25. 

Principalul element, care se regăseşte în toate cauzele care privesc viaţa de familie este 

dreptul de a trăi împreună, astfel încât relaţiile de familie să se poată dezvolta în mod normal26, iar 

membrii familiei să se poată bucura reciproc de compania celorlalţi27. 

Cel de-al doilea paragraf al art. 8 din Convenţie trasează limitele puterii statale de a 

restrânge exerciţiul dreptului la respectarea vieţii private şi familiale: „Nu este admis amestecul 

unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este 

prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru 

securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea 

faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi a libertăţilor altora”. 

De aici rezultă că amestecul autorităţilor publice nu contravine Convenţiei dacă: (1) este prevăzut 

de lege, (2) îndeplineşte un scop legitim şi, (3) este necesar într-o societate democratică. 

Prin noţiunea de „lege”, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înţeles toate normele 

care au forţă juridică, nu numai cele care au statutul de lege conform dreptului intern ori actele de 

                                                                                                                                                                  
21CEDO, Marckx c. Belgiei, cererea nr. 6833/74, Hotărârea din 13 iunie 1979, seria A nr. 31, § 45. 
22CEDO, Zampieri c. Italiei, Decizia de inadmisibilitate din 3 iunie 2004.  
23CEDO, Abdulaziz, Cabales şi Balkandali c. Regatului Unit, cererea nr. 9214/80; 9473/81; 9474/81, Hotărârea 

din 28 mai 1985, seria A nr. 94. 
24CEDO, Marckx c. Belgiei, cit. supra, nota 21.  
25CEDO, Marckx c. Belgiei, cit. supra, nota 21. § 31. 
26Idem. 
27CEDO, Olsson c. Suediei (nr. 1), cererea nr. 10465/83, Hotărârea din 24 martie 1988, seria A nr. 130, § 59. 
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reglementare date în baza unei legi  formale a statului cât şi jurisprudenţa28. De asemenea, 

„legea”trebuie să fie accesibilă şi previzibilă, existenţa acestor calităţi fiind apreciată in concreto, 

pentru fiecare situaţie în parte. Accesibilitatea se realizează prin publicarea actului legislativ într-un 

jurnal oficial sau de largă circulaţie (cum ar fi, în cazul României, Monitorul Oficial), dar şi prin 

alte mijloace apropriate, cum ar fi, de exemplu, aducerea la cunoştinţă publică în interiorul unei 

societăţi a regulamentului ei de ordine interioară prin afişarea acestuia într-un loc public. 

Previzibilitatea presupune ca legea să fie suficient de clară şi precisă pentru a permite destinatarilor 

săi să realizeze că legea se referă la ei29 şi să înţeleagă care este comportamentul prescris şi cum ar 

trebui să-şi regleze comportamentul în funcţie de acea regulă de conduită. 

În ce priveşte scopul legitim pe care trebuie să-l urmărească statul atunci când dispune o 

măsură cu posibile efecte restrictive asupra vieţii private şi de familie a unei persoane sau ale unui 

grup de persoane particulare, paragraful 2 al articolului 8 din Convenţie cuprinde o enumerare 

limitativă. Astfel, pot constitui scop legitim al unei astfel de ingerinţe numai: securitatea naţională, 

siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, 

protejarea sănătăţii sau a moralei ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora. Reclamanţii invocă 

adesea faptul că, în realitate, altul era scopul decât cel declarat de stat pentru a justifica ingerinţa, iar 

Curtea, analizând aceste afirmaţii poate ajunge la concluzia că ingerinţa era justificată sau nu30. 

Determinarea existenţei scopului legitim este urmată de verificarea condiţiei ca ingerinţa să 

fi fost necesară într-o societate democratică. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a explicat ce 

înţelege prin sintagma „necesară într-o societate democratică” în cauza Handyside împotriva Marii 

Britanii31, stabilind că noţiunea de „necesitate” implică faptul că o ingerinţă corespunde unei nevoi 

sociale imperioase şi, în special, că este proporţională cu scopul legitim urmărit. Curtea nu se 

limitează să verifice dacă statul a folosit puterea (marja) de apreciere „cu bună credinţă, cu grijă şi 

de o manieră raţională”, ci controlează dacă motivele invocate sunt „pertinente şi suficiente”. De 

asemenea, Curtea de la Strasbourg verifică existenţa unui raport de proporţionalitate între ingerinţă 

şi scopul legitim urmărit de stat, aceasta presupunând păstrarea unui just echilibru între scopul 

urmărit şi dreptul la viaţa de familie, ţinând seama de importanţa dreptului şi de intensitatea 

atingerii care i-a fost adusă”32. 

Din analiza jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului rezultă că, în majoritatea 

cazurilor privind viaţa de familie, se foloseşte analiza motivelor pertinente şi suficiente în cazurile 

implicând măsura plasamentului, adică atunci când se confruntă două interese private (cel al 

copilului şi cel al părintelui), şi analiza proporţionalităţii atunci când interesul privat se confruntă cu 

interesul public (de exemplu, în cazul expulzărilor). Criteriul proporţionalităţii este folosit de Curte 

şi în aprecierea îndeplinirii obligaţiilor pozitive de către statele intimate33. 

 

4. Dreptul la respectarea vieții private și de familie – normele dreptului intern 

Temeiul juridic naţional fundamental al dreptului la viaţă privată îl constituie art. 26 din 

Constituţia României, care prevede următoarele: „(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa 

intimă, familială şi privată. (2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă 

drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri”. 

Codul de procedură penală al României reglementează în Titlul IV (Probele, mijloacele de 

probă şi procedeele probatorii), Capitolul IV ,,metodele speciale de supraveghere sau cercetare”, 

care, prin ele însele, pot constitui atingeri ale dreptului la respectarea vieţii private şi de familie. 

                                                 
28CEDO, Sunday Times c. Regatului Unit (nr. 1), cererea nr. 6538/74, Hotărârea din 26 aprilie 1979, seria A nr. 

30. 
29Corneliu Bîrsan, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, vol. I, Drepturi şi libertăţi, 

Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 61.  
30CEDO, Sabou şi Pîrcălab c. României, cererea nr. 46572/99, Hotărârea din 28 septembrie 2004 (definitivă la 28 

decembrie 2004). 
31CEDO, Handyside c. Regatului Unit, cererea nr. 5493/72, Hotărârea din 7 decembrie 1976, seria A nr. 24. 
32CEDO, Berrehab c. Olandei, cererea nr. 10730/84, Hotărârea din 21 iunie 1988, seria A, nr. 138.  
33Dragoş Bogdan, Mihai Selegean (coord.), Drepturi şi libertăţi fundamentale în jurisprudenţa Curţii Europene a 

Drepturilor Omului, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 389. 
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Toate interceptările şi înregistrările audio sau video trebuie să fie realizate în condiţiile legii, cu 

respectarea competenţelor prevăzute expres de aceasta. 

Autorizarea interceptărilor sau înregistrărilor se poate dispune de judecătorul de drepturi şi 

libertăţi numai dacă se impune pentru aflarea adevărului şi numai dacă făptuitorii nu pot fi 

descoperiţi altfel sau dacă infracţiunile respective se săvârşesc prin mijloace de comunicare 

electronică sau prin alte mijloace de telecomunicaţie. Art. 139 alin. (1) lit. b) din Codul de 

procedură penală prevede că „măsura trebuie să fie proporţională cu restrângerea drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor ori a probelor 

ce urmează a fi obţinute sau gravitatea infracţiunii”. 

În afara Codului de procedură penală, există în dreptul intern şi alte acte normative care 

conţin dispoziţii de natură să aducă atingere dreptului la viaţă privată şi de familie. Printre acestea 

se numără Legea nr. 78/2000 privind descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi a altor 

infracţiuni grave34, Legea nr. 656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor35 sau 

Legea nr.39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate36. 

Art. 71 din Codul civil dispune: „(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale 

private. (2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de familie, 

nici în domiciliul, reşedinţa sau corespondenţa sa, fără consimţământul său ori fără respectarea 

limitelor prevăzute la art. 75. (3) Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în orice mod, a 

corespondenţei, manuscriselor sau a altor documente personale, precum şi a informaţiilor din viaţa 

privată a unei persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75”. 

Dacă primul alineat al art. 71 din Codul civil enunţă dreptul persoanei la respectarea vieţii 

private, alin. (2) „conturează conţinutul obligaţiei de non-facere de care sunt ţinuţi terţii. Astfel, 

nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de familie. Nu are 

importanţă dacă asemenea imixtiuni au sau nu ca scop obţinerea de informaţii care vor fi publicate, 

aşa că sunt interzise chiar şi investigaţiile neurmate de divulgare”37. Alin. (3) al art. 71 din Codul 

civil „contribuie şi el la conturarea obligaţiei de non-facere de care sunt ţinuţi terţii, acestora fiindu-

le interzis, în primul rând, să utilizeze, în orice mod, corespondenţa, manuscrisele sau alte 

documente personale. În al doilea rând, este interzisă folosirea informaţiilor din viaţa privată a 

persoanei, care au fost obţinute pe alte căi”38. Totuşi, art. 71 alin. (2) şi (3) din Codul civil are 

trimiteri la art. 75 din acelaşi act normativ, care cuprinde imixtiunile permise în viaţa privată şi de 

familie, aceste limite ale dreptului fiind coroborate cu art. 27 alin. (2)-(4) din Constituţie. La rândul 

său, art. 74 din Codul civil cuprinde descrierea unor activităţi considerate atingeri aduse vieţii 

private, considerate delicte civile. Aceste atingeri, reunite în cuprinsul aceluiaşi articol, relevă faptul 

că legiuitorul a dat o foarte mare importanţă dreptului la viaţă privată, în sens larg, adică incluzând 

dreptul la viaţă, la demnitate şi la propria imagine. 

Nu în ultimul rând, garanţii ale respectării dreptului fundamental la viaţă privată sunt 

cuprinse şi în art. 65 (Examenul caracteristicilor genetice) respectiv 67 (Intervenţiile medicale 

asupra unei persoane) din Codul civil. 

 

5. Concluzii 

În strânsă corelaţie cu dreptul la respectarea vieţii private şi de familie se află şi dreptul de 

acces la informaţiile publice şi noţiunea de date cu caracter personal, pe care le-am analizat anterior. 

Este evident că respectarea vieții private și de familie și o protecție efectivă a accesteia nu 

pot fi puse în practică fără o protecție efecctivă a datelor personale. Respectul datorat vieții intime 

                                                 
34Publicată în Monitorul Oficial nr. 219 din 18 mai 2000. 
35Publicată în Monitorul Oficial nr. 904 din 12 decembrie 2002. 
36Publicată în Monitorul Oficial nr. 50 din 29 ianuarie 2003.  
37Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei (coord.), Noul Cod civil. 

Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 77. 
38Idem, pp. 77-78. 
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se împletește strâns cu datele personale ale fiecărui individ, iar statul este dator să le protejeze prin 

măsuri legislative. 

Atât Directiva 95/46/CE, cât şi legislaţia internă, stabilesc faptul că „(...) o persoană 

identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin 

referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, 

fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale” [art. 2 lit. a) din Directiva 95/46/CE, 

respectiv art. 3 alin. (1) lit. a) teza finală din Legea nr. 677/2001]. 

„În toate ipotezele identificării unei persoane, pentru a putea vedea dacă aceasta intră în 

domeniul de aplicare ratione personae al directivei, trebuie reţinută natura eminamente contextuală 

a acestui proces. «Astfel, un nume de familie foarte obişnuit nu este suficient pentru a identifica o 

persoană – cu alte cuvinte, pentru a individualiza pe cineva – din ansamblul populaţiei unei ţări. În 

schimb este posibil să se realizeze identificarea unui copil într-o clasă de elevi. Chiar şi informaţiile 

secundare, precum faptul că bărbatul poartă un costum negru pot identifica o persoană în rândul 

pietonilor care aşteaptă la un semafor. Astfel, problema dacă persoana la care se referă informaţiile 

este identificabilă sau nu depinde de circumstanţele cazului»”39. 

Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, 

persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de 

prezenta lege, care le-au fost încălcate. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei 

prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru 

repararea acestuia. 
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Abstract: 

The person concerned by the processing of personal data can defend his rights through 

mechanisms specific to all major types of legal liability, but in particular through civil liability and 

administrative contraventional liability. Contraventions that sanction the violation of the rights of 

the data subject are regulated by Law no. 677/2001 on the protection of individuals with regard to 

the processing of personal data and the free movement of such data, as well as by Law no. 

506/2004 on the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic 

communications sector. 
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1. Consideraţii generale privind răspunderea operatorilor de date şi a persoanelor 

împuternicite de operatori 

Accesul în justiţie al persoanei vizate pentru apărarea drepturilor sale în legătură cu 

prelucrarea datelor private ocupă un loc special în sistemul românesc de protecţie a datelor, fiind 

reglementat în capitolul dedicat „drepturilor persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu 

caracter personal” din Legea nr. 677/20011 (art. 18 – „Dreptul de a se adresa justiţiei”). 

Persoana vizată de prelucrarea datelor personale îşi poate apăra prerogativele din conţinutul 

dreptului la protecţia datelor private prin mecanisme specifice tuturor tipurilor principale de 

răspundere juridică, dar în special prin răspunderea civilă şi răspunderea administrativ-

contravenţională. 

În ceea ce priveşte remediile civile, acestea sunt de două feluri. În primul rând, apărarea 

drepturilor persoanei vizate poate fi făcută prin intermediul acţiunilor în realizarea drepturilor, 

posibilitate ce decurge din art. 18 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, care prevede următoarele: „Fără 

a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele 

vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, 

care le-au fost încălcate”. 

În al doilea rând, dacă persoana vizată consideră că prin prelucrarea nelegală a datelor sale 

personale a suferit anumite prejudicii, aceasta are la dispoziţie o acţiune în răspundere delictuală, în 

temeiul art. 18 alin. (2) din Legea nr. 677/2001: „Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma 

unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei pentru 

repararea acestuia”. Această acţiune se referă la orice încălcare a prevederilor legale privind 

protecţia datelor cu caracter personal, şi nu în mod exclusiv la încălcarea drepturilor persoanei 

vizate, aşa cum sunt prevăzute în Capitolul IV al Legii nr. 677/2001. Textul de lege nu precizează 

                                                 
1 Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001; 

modificată şi completată de Legea nr. 278/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2007 

pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, 

care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 19 

octombrie 2007) şi Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 

din 9 mai 2005). 
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de la cine se poate solicita repararea prejudiciului, însă trebuie admis că numai persoana care 

prelucrează în mod ilegal date poate fi considerată responsabilă de încălcarea obligaţiilor legale cu 

privire la protecţia datelor2. Astfel, repararea prejudiciului poate fi obţinută fie de la operatorul de 

date, fie de la persoana împuternicită de operator. 

Răspunderea civilă a operatorilor de date şi a persoanelor împuternicite de către aceştia 

poate fi angajată şi în temeiurile reglementate de Codul civil în art. 1349 (dispoziţia generală 

privind răspunderea delictuală) coroborat cu art. 253, dispoziţie ce reglementează răspunderea 

pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea drepturilor nepatrimoniale. Răspunderea contravenţională a 

operatorului care nu respectă cerinţele impuse de legislaţia privind protecţia datelor personale poate 

fi angajată atât în temeiul art. 31–35 din Legea nr. 677/2001, care reglementează „contravenţii şi 

sancţiuni” în materia prelucrării datelor, cât şi în temeiul art. 13 din Legea nr. 506/2004 privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor 

electronice3. 

Trebuie subliniat, de asemenea, că legislaţia internă nu distinge între operatorul de date şi 

persoana împuternicită de acesta, în ce priveşte recuperarea prejudiciului de către persoana vizată de 

prelucrare. În această situaţie, temeiul juridic al răspunderii va fi dat de art. 1373 din Codul civil 

(„Răspunderea comitentului pentru faptele prepuşilor”), fiind nevoie de îndeplinirea condiţiilor 

generale pentru antrenarea acestei răspunderi: existenţa raportului de prepuşenie; fapta ilicită a 

prepusului să aibă legătură cu atribuţiile sau scopul funcţiei încredinţate. În cazul în care această 

răspundere va fi antrenată, operatorul va putea regresa împotriva persoanei împuternicite (prepus al 

său) în temeiul art. 1384 alin. (1) din Codul civil, deoarece cel care răspunde pentru fapta altuia se 

va putea întoarce împotriva acestuia, cu excepţia situaţiei în care acesta din urmă nu este 

răspunzător de crearea prejudiciului. Pentru antrenarea răspunderii operatorului este necesară 

existenţa prejudiciului şi legătura de cauzalitate între fapta acestuia şi paguba suferită de persoana 

vizată. 

În situaţia vătămării drepturilor persoanei vizate prin prelucrarea ilegală a datelor personale, 

având în vedere că dreptul la protecţia datelor personale este un drept nepatrimonial, se aplică 

dispoziţiile art. 252-256 din Codul civil, coroborat cu dispoziţiile art. 18 din Legea nr. 677/2001. 

Aceasta atrage şi aplicarea dispoziţiilor legale din legi speciale, în vederea determinării cu precizie 

a caracterului ilicit al faptei prejudiciabile. 

Nu în ultimul rând, dacă privim în sens larg dreptul la protecţia datelor personale, coroborat 

cu prerogativele specifice dreptului la respectul vieţii private, putem considera că în materia 

încălcării acestor drepturi poate fi angajată inclusiv răspunderea penală, conform art. 195 din Codul 

penal, care sancţionează infracţiunea de violare a secretului corespondenţei. De altfel, chiar Legea 

nr. 677/2001 face referire la infracţiuni în capitolul dedicat sancţiunilor, admiţând că unele 

caracteristici ale contravenţiilor reglementate în cuprinsul său pot să se transforme în conţinutul 

„unei infracţiuni”, fără a reglementa însă în mod expres nicio astfel de infracţiune. 

Deşi există o inflaţie de mijloace de apărare a prerogativelor conferite persoanei prin 

garantarea dreptului la protecţia datelor personale, aceste mijloace sunt rareori utilizate în practică. 

Conform datelor preliminare din cadrul unui raport publicat în anul 2010 de către Agenţia Uniunii 

Europene pentru Drepturi Fundamentale (Data Protection: Redress Mechanisms and Their Use – 

raport dedicat mecanismelor de reparare a prejudiciilor cauzate în materia prelucrării datelor 

personale şi realizat pe baza informaţiilor culese din 16 state membre ale Uniunii Europene, printre 

care şi România), cauzele în justiţie cu privire la protecţia datelor sunt puţine şi dispersate între o 

varietate de instanţe, iar repararea prejudiciilor în materia protecţiei datelor este centrată în jurul 

autorităţilor naţionale de supraveghere. 

Aceste realităţi au în primul rând explicaţii de natură normativă şi instituţională, dar sunt 

justificate, în acelaşi timp, şi prin prisma atitudinii pe care cetăţenii europeni, în general, şi cei 

români, în special, o au faţă de prelucrarea datelor lor personale. Conform celui mai recent 

                                                 
2 Gabriela Zanfir, Protecţia datelor personale. Drepturile persoanei vizate, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2015, p. 

293. 
3 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1101 din 25 noiembrie 2004.  
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Eurobarometru în materie (Eurobarometrul nr. 359), publicat în 2011, 33% dintre europeni şi 39% 

dintre români sunt „total de acord” că devoalarea informaţiilor personale nu este o problemă 

majoră, în timp ce 70% dintre europeni şi 61% dintre români au încredere totală că autorităţile 

publice naţionale le protejează informaţiile personale. 

 

2. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

Un rol fundamental în aplicarea sancţiunilor în materia protecţiei datelor îl are Autoritatea 

Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Considerentul 62 din Preambulul Directivei 95/46/CE4 precizează că „instituirea în statele 

membre a unor autorităţi de supraveghere care să-şi exercite atribuţiile în deplină independenţă este 

un element esenţial al protecţiei persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal”. Autorităţile de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sunt fundamentale 

pentru eficienţa sistemului de protecţie a datelor. Rolul lor nu este doar acela de a sancţiona din 

punct de vedere administrativ nerespectarea drepturilor persoanelor vizate, ci şi de a constitui o 

parte integrantă a sistemului de protecţie a datelor, acţionând pe trei paliere: sancţionator, normativ 

şi consultativ5. De aceea, înfiinţarea autorităţilor naţionale de supraveghere a fost impusă ca 

standard minimal de armonizare în Uniunea Europeană prin art. 28 din Directiva 95/46/CE. 

Conform dispoziţiilor acestui articol, fiecare stat membru are obligaţia de a institui una sau mai 

multe autorităţi publice responsabile de supravegherea aplicării pe teritoriul său a dispoziţiilor 

adoptate de către statele membre în temeiul directivei6, iar aceste autorităţi trebuie să acţioneze în 

condiţii de independenţă deplină în exercitarea atribuţiilor cu care sunt învestite7. 

Potrivit art. 28 alin. (3) din Directiva 95/46/CE, competenţele minime de care trebuie să 

dispună o agenţie naţională de supraveghere sunt următoarele: competenţe de investigare, cum ar fi 

cea de acces la datele care fac obiectul unei prelucrări şi cea de a colecta toate informaţiile necesare 

pentru îndeplinirea îndatoririlor de supraveghere; competenţe efective de intervenţie, cum ar fi, de 

exemplu, competenţa de a emite avize înainte de începerea prelucrării, de a ordona blocarea, 

ştergerea sau distrugerea datelor, de a impune interdicţia temporară sau definitivă de prelucrare, de 

a avertiza sau de a admonesta operatorul sau de a sesiza parlamentele naţionale sau alte instituţii 

politice; competenţa de a acţiona în justiţie, în cazul încălcării dispoziţiilor de drept intern sau de a 

sesiza autorităţile judecătoreşti asupra acestor încălcări. La acestea se adaugă competenţa de organ 

consultativ legislativ, prevăzută de art. 28 alin. (2) din Directiva 95/46/CE, conform căruia „fiecare 

stat membru prevede ca autorităţile de supraveghere să fie consultate la elaborarea normelor şi 

actelor administrative referitoare la protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal”. 

Primele trei competenţe menţionate mai sus sunt necesare pentru punerea în aplicare a art. 

28 alin. (4) din Directiva 95/46/CE, care prevede că „fiecare autoritate de supraveghere poate fi 

sesizată de orice persoană sau de orice asociaţie care o reprezintă printr-o cerere de protecţie a 

drepturilor şi libertăţilor sale în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. Persoana 

vizată este informată despre soluţia dată plângerii sale”. 

Conform art. 24 din Directiva 95/46/CE, sancţiunile aplicabile pentru nerespectarea 

obligaţiilor ce decurg din legile privind protecţia datelor sunt stabilite de către statele membre, fără 

                                                 
4 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată 

în Jurnalul Oficial nr. L 281 din 23 noiembrie 1995, şi modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 29 septembrie 2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a 

dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competenţelor de executare prevăzute de actele care 

fac obiectul procedurii menţionate la art. 251 din Tratatul CE (publicat în Jurnalul Oficial nr. L 284 din 31 octombrie 

2003). 
5 Gabriela Zanfir, Protecţia datelor personale. Drepturile persoanei vizate, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2015, p. 

307. 
6 Art. 28 alin. (1) teza I din Directiva 95/46/CE. 
7 Art. 28 alin. (1) teza a II-a din Directiva 95/46/CE. 
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ca acestora să le fie impus vreun prag de valoare pentru amenzi sau tipul de răspundere care poate fi 

angajată de către operatori. Potrivit unui raport al Agenţiei Drepturilor Fundamentale a Uniunii 

Europene, „implementarea acestei prevederi generale la nivel naţional a dus la variaţii 

semnificative”8, la care a contribuit şi influenţa legislaţiilor domestice în materie administrativă şi 

penală, atât în momentul adoptării legilor naţionale privind protecţia datelor, cât şi în aplicarea 

subsecventă a acestora9. 

România a ales iniţial să confere rolul de autoritate de supraveghere în materia protecţiei 

datelor cu caracter personal Avocatului Poporului, conform primei forme adoptate de către 

Parlament a Legii nr. 677/2001. Această opţiune s-a dovedit a fi însă una neinspirată, iar patru ani 

mai târziu Parlamentul a adoptat o lege specială pentru înfiinţarea unei noi autorităţi publice cu 

competenţe în domeniul monitorizării operaţiunilor de prelucrare a datelor personale – Autoritatea 

Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Din punct de 

vedere legal, această instituţie dispune de mijloace şi pârghii eficiente pentru a asigura o protecţie 

efectivă a drepturilor persoanei vizate. 

Cu toate acestea, activitatea ANSPDCP nu s-a ridicat întotdeauna la nivelul aşteptărilor. De 

altfel, Agenţia Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene remarca în raportul citat mai sus că în 

multe state membre, printre care şi România, autorităţile de supraveghere nu se află în poziţia de a-

şi duce în întregime la îndeplinire sarcinile datorită resurselor financiare şi umane limitate pe care le 

au la îndemână. Mai mult, Agenţia observa că în mai multe state, printre care Bulgaria, Danemarca, 

Slovacia şi România, „există un vid între protecţia dreptului la viaţă privată în teorie, care poate, din 

punct de vedere formal, să fie conformă cerinţelor dreptului UE şi dreptului internaţional, şi 

protecţia acestui drept în practică”. 

 

3. Contravenţii în materia protecţiei drepturilor persoanei vizate de prelucrarea 

datelor personale 

Contravenţiile care sancţionează încălcarea drepturilor persoanei vizate sunt reglementate de 

Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice10. 

Art. 32 din Legea nr. 677/2001 prevede că „prelucrarea datelor cu caracter personal de către 

un operator sau de o persoană împuternicită de acesta, cu încălcarea prevederilor art. 4-10 sau cu 

nesocotirea drepturilor prevăzute la art. 12-15 sau la art. 17, constituie contravenţie, dacă nu este 

săvârşită în astfel de condiţii încât să constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 

1.000 lei la 25.000 lei”. 

În schimb, Legea nr. 506/2004 prevede contravenţii cărora le corespund amenzi mult mai 

mari pentru încălcarea anumitor drepturi ale abonatului sau utilizatorului decât cele prevăzute în 

dreptul comun al prelucrării datelor cu caracter personal. Astfel, potrivit art. 13 din legea respectivă, 

constituie contravenţii următoarele: neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 3 privind asigurarea 

securităţii datelor; nerespectarea dispoziţiilor art. 4 alin. (2) referitoare la interdicţia interceptării şi 

supravegherii comunicărilor şi datelor de trafic aferente; nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 4 

alin. (5) privitoare la dreptul abonatului sau utilizatorului de a-şi exprima acordul pentru stocarea de 

informaţii sau obţinerea accesului la informaţia stocată în echipamentul terminal, precum şi dreptul 

de a fi informat cu privire la detaliile stocării înainte de a-şi da acordul; nerespectarea dispoziţiilor 

art. 8 referitoare la prelucrarea datelor de localizare, altele decât cele de trafic, care, printre altele, 

                                                 
8 European Union Agency for Fundamental Rights, Data Protection in the European Union: The Role of Data 

Protection Authorities, Publications Office of the European Union, Luxemburg, 2010, p. 33.  
9 Ibidem. 
10 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1101 din 25 noiembrie 2004; modificată şi completată 

de O.U.G. nr. 13/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice (publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 277 din 26 aprilie 2012) şi Legea nr. 272/2006 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 506/2004 privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice (publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 4 iulie 2006).  
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prevede la alin. (3) că „utilizatorii sau abonaţii (...) au dreptul de a-şi retrage oricând 

consimţământul exprimat cu privire la prelucrarea datelor sau de a refuza temporar prelucrarea 

datelor în cauză pentru fiecare conectare la reţea sau pentru fiecare transmitere a unei comunicări”; 

neîndeplinirea obligaţiilor referitoare la întocmirea registrelor abonaţilor, prevăzute la art. 11, care 

prevede la alin. (5) că utilizatorii şi abonaţii au dreptul de a decide dacă datele lor cu caracter 

personal, precum şi care dintre acestea vor fi sau nu incluse în registre, dar şi dreptul de a verifica, 

rectifica sau elimina datele cu caracter personal incluse în aceste registre. 

Contravenţiile cu privire la nerespectarea dispoziţiilor art. 3 şi 4 din Legea nr. 506/2004 se 

sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei, iar pentru societăţile comerciale cu o cifră de 

afaceri de peste 5.000.000 lei, prin derogare de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor11, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de 

afaceri12. 

Contravenţiile cu privire la nerespectarea dispoziţiilor art. 8 şi 11 din Legea nr. 506/2004, 

săvârşite prin încălcarea obligaţiei de a prelucra datele de localizare, altele decât datele de trafic, cu 

consimţământul expres prealabil al utilizatorului sau abonatului la care se referă datele, se 

sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 100.000 lei, iar pentru societăţile comerciale cu o cifră 

de afaceri de peste 5.000.000 lei, prin derogare de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/200213, cu modificările ulterioare, cu 

amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri14. 

Constatarea tuturor acestor contravenţii şi aplicarea sancţiunilor aferente se efectuează de 

către personalul împuternicit în acest scop al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)15. Mai mult, spre deosebire de regimul contravenţional 

reglementat de Legea nr. 677/2001, în ceea ce priveşte contravenţiile din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal în sectorul comunicaţiilor electronice, ANSPDCP poate aplica amenzi 

cominatorii pe zi de întârziere, în cuantum de până la 5.000 lei, stabilind totodată şi data de la care 

acestea se calculează16. Aplicarea amenzilor cominatorii pe zi de întârziere se face prin proces-

verbal încheiat de personalul împuternicit în acest scop de ANSPDCP. Procesul-verbal va cuprinde 

menţiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la instituţiile abilitate să o încaseze, potrivit 

legislaţiei în vigoare, precum şi termenul de plată, şi constituie titlu executoriu, fără vreo altă 

formalitate17. 

În condiţiile Legii nr. 677/2001, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se 

efectuează de către autoritatea de supraveghere, care poate delega aceste atribuţii unor persoane 

recrutate din rândul personalului său, precum şi de reprezentanţi împuterniciţi ai organelor cu 

atribuţii de supraveghere şi control, abilitate potrivit legii18. De asemenea, împotriva proceselor-

verbale de constatare şi sancţionare se poate face plângere la secţiile de contencios administrativ ale 

tribunalelor19. 

 

 

                                                 
11 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001; actualizată prin Ordonanţa de 

urgenţă nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 30 

iunie 2016).  
12 Art. 13 alin. (2) din Legea nr. 506/2004.  
13 Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.  
14 Art. 13 alin. (3) din Legea nr. 506/2004. 
15 Art. 13 alin. (5) din Legea nr. 506/2004. 
16 Art. 13 alin. (7) din Legea nr. 506/2004.  
17 Art. 13 alin. (8) din Legea nr. 506/2004. 
18 Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 677/2001. 
19 Art. 35 alin. (2) din Legea nr. 677/2001. 
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4. Procedura plângerii în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal 

Art. 25 din Legea nr. 677/2001 reglementează în detaliu procedura prin care persoanele 

vizate de o prelucrare a datelor cu caracter personal ce se consideră lezate în drepturile lor pot 

depune o plângere la ANSPDCP. 

Conform art. 25 alin. (1), plângerea înaintată Autorităţii poate fi făcută nu doar direct, ci şi 

prin reprezentant. Persoana lezată poate împuternici o asociaţie sau o fundaţie să îi reprezinte 

interesele. Potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, plângerea către autoritatea de supraveghere nu mai 

poate fi însă înaintată dacă anterior a fost introdusă o cerere în justiţie având acelaşi obiect şi 

aceleaşi părţi. 

Art. 25 alin. (3) din Legea nr. 677/2001 stipulează că „în afara cazurilor în care o întârziere 

ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil, plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi 

înaintată mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către operator”. 

Cu alte cuvinte, înainte de a înainta o plângere către ANSPDCP, persoana vizată este obligată, de 

regulă, să parcurgă o procedură prealabilă de notificare a operatorului de date. Această cerinţă 

împovărătoare, care nu se regăseşte în conţinutul Directivei 95/46/CE, este de natură să descurajeze 

persoanele vizate care acţionează în scopul apărării drepturilor lor prin depunerea unei plângeri la 

ANSPDCP20. 

Conform art. 25 alin. (4) din Legea nr. 677/2001, în vederea soluţionării plângerii, dacă 

apreciază că este necesar, autoritatea de supraveghere poate audia persoana vizată, operatorul şi, 

dacă este cazul, persoana împuternicită sau asociaţia ori fundaţia care reprezintă interesele 

persoanei vizate. Aceste persoane au dreptul de a înainta cereri, documente şi memorii. De 

asemenea, autoritatea de supraveghere poate dispune efectuarea de expertize. 

Decizia luată de autoritatea de supraveghere în urma investigaţiilor trebuie motivată şi se 

comunică părţilor interesate în termen de 30 de zile de la data primirii plângerii21. Autoritatea de 

supraveghere poate ordona, dacă apreciază necesar, suspendarea unora sau tuturor operaţiunilor de 

prelucrare până la soluţionarea plângerii22. De asemenea, autoritatea de supraveghere se poate 

adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001 persoanelor vizate 

de prelucrarea datelor lor cu caracter personal. Instanţa competentă să soluţioneze o astfel de cerere 

este Tribunalul Municipiului Bucureşti. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de 

timbru23. 

Conform art. 25 alin. (9) din Legea nr. 677/2009, la cererea persoanei vizate, pentru motive 

întemeiate, instanţa poate dispune suspendarea prelucrării datelor cu caracter personal până la 

soluţionarea plângerii de către autoritatea de supraveghere. Această măsură provizorie este 

justificată şi de art. 255 alin. (1) din Codul civil, potrivit căruia dacă persoana care se consideră 

lezată face dovada credibilă că drepturile sale nepatrimoniale fac obiectul unei acţiuni ilicite, 

actuale sau iminente, şi că această acţiune riscă să îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate 

solicita instanţei de judecată luarea unor măsuri provizorii. Art. 25 alin. (2) lit. a) din Codul civil 

stabileşte că instanţa poate să dispună, în special, fie interzicerea încălcării fie încetarea ei 

provizorie. Prin urmare, chiar dacă a sesizat Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal cu o plângere, iar investigaţia încă nu s-a finalizat, persoana vizată 

poate solicita instanţei de judecată instituirea unei măsuri provizorii. 

Art. 25 alin. (10) din Legea nr. 677/2001 conferă un mandat general Autorităţii Naţionale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal de a acţiona în conformitate cu dispoziţiile 

alin. (4)-(9) ale acestui articol „şi în situaţia în care autoritatea de supraveghere află pe orice altă 

cale despre săvârşirea unei încălcări a drepturilor recunoscute de prezenta lege persoanelor vizate”. 

 

 

                                                 
20 Gabriela Zanfir, op. cit., p. 331. 
21 Art. 25 alin. (6) din Legea nr. 677/2001.  
22 Art. 25 alin. (7) din Legea nr. 677/2001. 
23 Art. 25 alin. (8) din Legea nr. 677/2001. 
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Abstract: 

The new Civil Code brings a series of news that specifically protects the family, and among 

them, the chapter dedicated to the engagement institution is a new one regarding our legislation 

although engagement provisions have existed in Moldova and about 200 years back in Calimach’s 

Code. Considering the historical and theoretical aspects of engagement as an institution within the 

Family Law, regulating social relations in which people, as subjects of law, respect and perform 

the normative provisions, and state bodies apply the right, under their competence, to the term 

engagement has two meanings: in a first sense, of legal act; in the second sense, of legal status. 

 

Keywords: engagement; family life; agreement; doctrine. 

 

Logodna, reprezentând o etapă de tranziţie de la starea de celibat la căsătorie se regăseşte 

încă din cele mai vechi timpuri, chiar în Vechiul Testament, fiind desemnată prin termenul „aras”, 

cu semnificaţia în ebraică „legământ de căsătorie” sau „angajament de căsătorie”. Nereglementată 

în Codul familiei anterior, logodna a existat în dreptul românesc anterior reglementării recent 

abrogate, reprezentând promisiunea reciprocă a două persoane de a se căsători, făcută de regulă într-

un cadru festiv. Majoritatea specialiştilor sunt de părere că logodna nu poate fi calificată drept un 

antecontract, pentru că nu este de conceput existenţa unei obligaţii de a încheia o căsătorie. Astfel 

spus, libertatea de a se căsători, prin componenta ei, face imposibilă existenţa unei asemenea 

obligaţii juridice. Actualmente, instituţia logodnei este reglementată de prevederile art. 266-270 

cuprinse în Cartea a II-a – Despre familie, Capitolul I – Logodna, Titlul II – Căsătoria din Legea nr. 

287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare1. 

Potrivit art. 266 alin. (1) din Legea nr. 287 /2009, logodna este promisiunea reciprocă de a 

încheia căsătoria, urmând apoi să se precizeze că toate dispoziţiile privind logodna au aplicabilitate 

numai dacă aceasta a fost încheiată după data de intrare în vigoare a Codului civil2. Instituţia 

logodnei revine în peisajul noii legislaţii civile româneşti, cunoscut fiind şi faptul că ea are rădăcini 

adânci în istoria dreptului autohton. Căsătoria era precedată de logodnă, considerată ca o 

promisiune însă producând efecte juridice atât în ce priveşte situaţia tinerilor, cât şi bunurile 

avansate cu această ocazie. 

În sistemul popular, logodna avea loc de obicei cu ocazia peţitului, când se dădea acord 

asupra viitoarei casătorii şi se schimbau daruri între tineri şi părinţii lor, de obicei facându-se şi un 

ospăţ3. Dimitrie Cantemir, în „Descriptio Moldaviae”, capitolul al XVIII-lea – Despre obiceiurile 

de la logodnă şi de la nunţi, a prezentat în detaliu modalitatea în care se realiza logodna. „După ce 

am arătat sufletul şi năravurile moldovenilor, cititorul poftitor să ştie nu va fi cu siguranţă 

                                                 
1 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009; modificată prin Legea nr. 71/2011 

şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 17 iunie 2011 şi în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011. 
2 Potrivit art. 24 din Legea nr. 71/2011, „dispoziţiile privind logodna sunt aplicabile numai în cazul în care aceasta 

a fost încheiată după data intrării în vigoare a Codului civil”. 
3 Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldaviae, Ed. Gh. Guţu, Bucureşti, 1973. 
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nemulţumit, dacă îi vom arăta pe scurt şi obiceiurile de care ţin aceştia seamă la logodne şi la nunţi. 

Moldovenii îşi însoară copiii la vârsta la care trebuie să se facă, după legile bisericeşti, cununia. 

Însă se socoteşte că e ruşine dacă o fecioară cere pe un bărbat; iar obiceiul ţării a statornicit că 

flăcăii trebuie să-şi aleagă ei înşişi neveste şi nu să-şi aleagă părinţii fetei ginerele. Drept aceea, 

dacă unui flăcău îi place o fată, atunci el trimite la părinţii ei oameni pe care ei îi numesc, cu o 

rostire latinească stricată, peţitori, adică petitores. Aceştia iscodesc mai întâi pe departe gândurile 

bătrânilor, ca să nu păţească ruşinea să nu vrea părinţii fetei. Dacă bagă de seamă însă că aceştia vor 

s-o dea atunci se duc cu toate rudeniile mirelui în casa fetei. Cel mai de frunte dintre peţitori, numit 

staroste, începe să rostească vorbele pe care vrem să le dăm aici, fiindcă aproape pretutindeni sunt 

la fel. Moşii şi strămoşii părinţilor noştri, umblând la vânat prin codri au dat peste ţara în care 

locuim noi acum şi în ţara asta trăim, ne hrănim şi ne întărim cu laptele şi mierea ei. Îmboldit de 

pilda lor, măritul boier cutare, în vreme ce umbla după vânat pe câmpii prin codri şi prin munţi, a 

dat de o ciută, care, sfioasă şi cuminte nu i-a îngăduit să-i vadă faţa, ci a luat-o la fugă şi s-a ascuns. 

Am pornit pe urmele lăsate de copitele ei, care ne-au adus până în casa aceasta; de aceea voi 

trebuiesau să ne daţi sau să ne arătaţi încotro a fugit vânatul pecare l-am gonit cu osteneală şi 

sudoare din pustietăţi”4. 

În regiunile cu puternice tradiţii patriahale în ceea ce priveşte logodna, hotărârile le luau 

părinţii, fără a-i întreba pe tineri, câteodată, chiar înainte de naşterea copiilor. Cu timpul înţelegerea 

se făcea cu acordul tinerilor, în unele regiuni ale ţării se obişnuia, cu ocazia logodnei să ae dea o 

sumă de bani, „căpara”, considerată ca o „arvună” ce trebuia restituită odată cu desfacerea logodnei. 

Instituţia logodnei, precum şi celelalte norme şi instituţii care reglementează din punct de vedere 

juridic viaţa familială5, fac deja obiectul practicienilor şi doctrinei de specialitate. 

Logodna constituie promisiunea reciprocă de căsătorie, un legământ cu valoare morală a 

două persoane de sex diferit de a se căsători, aceasta realizându-se într-un cadru festiv. Logodna 

constituie, în viziunea noului Cod civil, o relaţie cu caracter social, moral şi cultural cu posibile 

consecinţe juridice în plan patrimonial în cazul ruperii unilaterale şi abuzive. Logodna este o 

instituţie de drept civil cuprinsă şi tratată în noua configurare juridică a reglementărilor privind viaţa 

familială. 

În prezent logodna are loc între concubini, astfel încât aceştia nu se limitează la a convieţui, 

ci îşi promit reciproc unul altuia şi căsătoria. Potrivit opiniei, larg răspândită în doctrina de 

specialitate, se consideră că logodna nu este un contract, ci un simplu fapt juridic care poate să 

producă cel mult efecte extrinseci căsătoriei, în special în cazul ruperii unilaterale şi abuzive. Există 

însă şi opinii care sunt de acord cu teza contractualistă a logodnei, afirmând că este contrar realităţii 

psihologige şi sociale să se nege aspectul său contractual. Aceste opinii au drept argument faptul că 

acest „contract” nu are conţinutul unui antecontract de căsătorie, astfel încât părţile nu s-ar obliga să 

                                                 
4 Ibidem. 
5 Cu privire la interpretarea sintagmei „viaţa familială”, a se vedea Terzea Viorel, Noul Cod Civil, vol. I (art. 1-

1.163), Adnotat cu doctrină şi jurisprudenţă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 107 şi urm. Cu trimitere la: C. 

Bîrsan, M. Maria Pivniceru, Noţiunea autonomă de „viaţă familială”, în Buletinul CEDO nr. 12/2008, pp. 88-94; 

„Viaţa familială, în interpretarea autonomă a Curţii, cuprinde relaţii cu caracter social, moral (CEDO, Marckx împotriva 

Belgiei, 13 iunie 1979, Seria A nr. 31, § 52), cultural şi interese de ordin material (CEDO, Vermeire împotriva Belgiei, 

29 noiembrie 1991, Seria A nr. 214-C, § 28; CEDO, Mazureck împotriva Franţei, 1 februarie 2000, § 54) şi presupune 

existenţa unor legături interpersonale şi efective apte să o genereze, indiferent de izvorul lor. Ele pot rezulta din: A. 

raporturi juridice de familie: căsătorie legală şi nefictivă, chiar dacă nu s-a stabilit încă o viaţă de familie (CEDO, 

Abdulaziz, Cabales şi Balkandali împotriva Regatului Unit, 28 mai 1985, Seria A nr. 94, § 62; CEDO, Beldjoudi 

împotriva Franţei, 26 martie 1992, http://cmiskp.echr.coe.int, § 76); adopţie legală şi nefictivă (relaţiile dintre adoptat şi 

adoptator sunt, în principiu, de aceeaşi natură cu relaţiile protejate de art. 8 (CEDO, Pini şi Bertani şi Manera şi 

Atripaldi împotriva României, 22 iunie 2004, http://cmiskp.echr.coe.int, § 140); rudenie, care include raporturile din 

cadrul unei familii monoparentale (CEDO, Marckx împotriva Belgiei, 13 iunie 1979, Seria A nr. 31, §31), raporturile 

dintre părinţi şi copii, indiferent dacă aceştia sunt născuţi din căsătorie sau din afara căsătoriei (CEDO, Marckx 

împotriva Belgiei, 13 iunie 1979, Seria A nr. 31, § 45; Berrehab împotriva Olandei, 21 iunie 1988, 

http://cmiskp.echr.coe.int, § 21; CEDO, Keegan împotriva Irlandei, 26 mai 1994, Seria A nr. 290, § 44), raporturile 

dintre unchi şi nepoţi, dacă există o legătură de afectivitate strânsă, reală, efectivă (CEDO, Boyle împotriva Regatului 

Unit, 28 februarie 1994, Seria A nr. 282-6, § 46), bunici şi nepoţi.  

http://cmiskp.echr.c/
http://cmiskp.echr.coe.int/
http://cmiskp.echr.coe.int/
http://cmiskp.echr.coe.int/


137 
 

încheie căsătoria (obligaţie de rezultat), ci s-ar obliga doar să încerce în mod loial să stabilească o 

asemenea relaţie de natură să conducă la încheierea căsătoriei (obligaţie de mijloace). Astfel, 

libertatea matrimonială nu ar fi atinsă, deoarece oricare dintre părţi poate oricând denunţa unilateral 

contractul, răspunderea sa neputând fi antrenată decât în caz de denunţare abuzivă. Astfel înţeles, 

contractul de logodnă conduce la aceleaşi consecinţe practice ca şi calificarea logodnei ca un simplu 

fapt juridic6. 

Relativ nouă este opinia apărută în doctrina de specialitate, pornind de la compararea 

textelor noului Cod civil cuprinse în art. 266 alin. (1) şi ale art. 259 alin. (1), prin care: 1. logodna 

este definită ca fiind „promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria”; 2. căsătoria este definită ca 

fiind „uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată în condiţiile legii”. Se poate 

observa că „în vreme ce în cazul logodnei se subliniază, în mod exclusiv, acordul de voinţă, la 

căsătorie accentul cade pe starea juridică subsecventă exprimării consimţământului”7. Potrivit 

acestei opinii această diferenţiere nu este justificată „întrucât ambele instituţii izvorăsc dintr-un act 

juridic şi generează o stare juridică, un statut reglementat de lege, ce nu poate fi ignorat”8. Pentru 

aceste consideraţii, termenului „logodnă” i se pot acorda două accepţiuni: într-o primă accepţiune 

de act juridic; în a doua accepţiune de statut juridic. 

Aşadar, logodna statuează (juridic) actul juridic prin care viitorii logodnici îşi promit 

reciproc, printr-o înţelegere prealabilă, realizarea unui scop comun şi „încheierea căsătoriei”, fapt 

care ne poate conduce spre ideea de convenţie, ca urmare a promisiunii sinalagmatice de a încheia 

căsătoria. În acest mod aprob opinia potrivit căreia logodna este un act juridic sui generis, care 

atrage un anume statut legal pentru persoanele logodite – fiind de acord cu definiţia astfel atribuită 

logodnei, potrivit căreia aceasta este o „stare juridică facultativă, premergătoare căsătoriei, izvorâtă 

din promisiunea reciprocă intervenită, în condiţiile legii, între un bărbat şi o femeie, de a încheia 

căsătoria”. 

În ceea se priveşte caracterul juridic al logodnei îl argumentăm în următoarele rânduri. 

Logodna, potrivit reglementărilor Codului Civil, poate fi caracterizată prin următoarele: 

a) Logodna este o uniune între două persoane, de sex opus (între un bărbat şi o femeie). 

Uniunea se realizează în vederea realizării unui scop comun: încheierea căsătoriei. 

b) Logodna este monogamă. Fiind o stare juridică premergătoare căsătoriei, logodna 

împrumută acest caracter al căsătoriei, niciunul dintre cei logodiţi neputându-şi avansa promisiunea 

reciprocă de a încheia o căsătorie cu un altul (alta) cât timp nu au rupt logodna la care sunt ţinuţi. 

c) Logodna este liber consimţită. Dispoziţiile privind condiţiile de fond pentru încheierea 

căsătoriei, cu excepţia avizului medical şi a autorizării instanţei de tutelă fiind aplicabile logodnei 

[art. 266 alin. (2)]; viitorii logodnici pot să hotărască singuri dacă se logodesc sau nu, fără vreun 

amestec al altor persoane. 

d) Logodna este consensuală, în sensul că nu este necesară intervenţia vreunei autorităţi 

pentru constatarea încheierii logodnei, părţile având libertatea deplină de a alege modalitatea 

concretă de exprimare a consimţământului [art. 266 alin. (3)]. Cu toate că, spre deosebire de 

căsătorie, unde însăşi Constituţia României prevede posibilitatea celebrării religioase, însă numai 

după încheierea căsătoriei civile [art. 48 alin. (2)], logodna nu comportă o asemenea reglementare; 

în mod tradiţional logodna poate fi celebrată şi religios. 

e) Logodna se încheie până la căsătorie. Actuala reglementare nu stabileşte niciun termen 

pentru încheierea logodnei; părţile pot să convină asupra datei încheierii căsătoriei (în condiţiile 

legii), după cum au libertatea să nu stabilească nimic în acest sens. Starea juridică a logodnei nu 

poate depăşi momentul încheierii căsătoriei. 

                                                 
6 Marieta Avram, Cristina Nicolescu, Regimuri matrimoniale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010, p. 75, cu trimitere 

la I. Albu, Căsătoria în dreptul român, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1988, pp. 28-32; A. Benabent, Droit civil. La Famille, 

Ed. Litec, Paris, 2003, p. 50. 
7 Dan Lupaşcu, Cristiana Mihaela Crăciunescu, Dreptul familiei, ediţia a V-a, amendată şi actualizată, Ed. 

Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 38. 
8 Marieta Avram, Cristina Nicolescu, Regimuri matrimoniale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010, p. 75, cu trimitere 

la Cornu, C., Les regimes matrimoniaux, PUF, Paris, 1997, p. 265. 
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f) Logodna se întemeiază pe egalitatea în drepturi şi obligaţii a persoanelor logodite. Potrivit 

art. 16 alin. (1) din Constituţia României, „cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, 

fără privilegii şi fără discriminări”. Astfel se statuează egalitatea dintre bărbat şi femeie în toate 

domeniile vieţii sociale9. 

g) Logodna se încheie în scopul căsătoriei. Ea este doar promisiunea reciprocă de a încheia 

căsătoria şi constituie doar premisa naşterii unei familii. 

Condiţiile de fond necesare pentru încheierea logodnei sunt aceleaşi cu cele necesare în 

cazul căsătoriei, cu excepţia avizului medical şi a autorizării instanţei de tutelă. Acestea se referă la 

aspecte precum consimtământul părţilor, vârsta, interzicerea bigamiei, a logodnei între rude. 

Normele legale precizează că logodna se poate încheia doar între bărbat şi femeie. Pe cale de 

consecinţă, aceasta nu se poate încheia între persoane de acelaşi sex. 

Condiţiile de fond pentru încheierea logodnei se prezintă sub două forme, şi anume10: 

a) Condiţii pozitive – cerinţe de fond care trebuie să existe pentru a se putea încheia 

logodna; 

b) Condiţii negative – „impedimente la logodnă”, stări de fapt sau de drept care nu trebuie să 

existe pentru a se putea încheia logodna. 

În urma celor expuse se desprinde regula potrivit căreia se pot logodi numai persoanele care 

îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei, cu atenţie specială la logodna minorului de cel 

puţin 16 ani (art. 272 C.civ.) şi la logodna între rudele în linie dreaptă, precum şi între cele în linie 

colaterală până la gradul al IV-lea inclusiv (art. 274 C.civ.). Potrivit art. 266 alin. (2) şi (3) din 

Codul civil, „încheierea logodnei nu este supusă niciunei formalităţi şi poate fi dovedită cu orice 

mijloc de probă”. 

Condiţiile de fond pozitive (cerinţele de fond) ale logodnei sunt cuprinse în art. 266 alin. (2), 

(3) şi (5) din Codul civil. Logodna este supusă condiţiilor de fond cerute pentru căsătorie, cu 

excepţia avizului medical şi a autorizării instanţei de tutelă. Analizând prevederile art. 271-277 din 

Codul civil, referitoare la condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei, constatăm că logodna 

(promisiunea maritală reciprocă) presupune îndeplinirea următoarelor cerinţe de fond: 

consimţământul personal şi liber a două persoane de sex biologic diferit şi consimţământul la 

logodnă să aibă în vedere vârsta minimă de 18 ani. 

Consimţământul personal şi liber a două persoane de sex biologic diferit reprezintă 

manifestarea de voinţă a celor două persoane în vederea încheierii logodnei. Acest acord de voinţă 

nu se confundă cu simpla cerere în căsătorie, după cum este diferit de consimţământul la căsătorie. 

Consimţământul la logodnă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- să provină de la o persoană cu discernământ, adică de la o persoană care are atât capacitate 

intelectivă, cât şi capacitate volitivă. Astfel, lipsa discernământului (cazul alienatului mintal, 

debilului mintal şi al persoanei lipsită vremelnic de facultăţile mintale datorită stării de ebrietate, 

delirului, hipnozei etc.) atrage şi lipsa consimţământului; 

- să fie exprimat personal de către cei ce vor să se logodească, fiind exclusă încheierea 

logodnei prin reprezentare; 

- să fie liber, în sensul că nu există nicio piedică în alegerea viitorului logodnic (limitări de 

castă, rasiale, religioase, juridice ş.a.). În sens juridic, consimţământul este liber dacă nu există vicii 

de consimţământ; 

- să fie deplin, adică neafectat de modalităţi (termen, condiţie, sarcină); 

                                                 
9 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratatment între femei şi bărbaţi, republicată în temeiul art. 

III din O.U.G. nr. 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei 

şi bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 8 septembrie 2006, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 507/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2007, 

dându-se textelor o nouă numerotare. Legea a mai suferit modificări prin dispoziţiile O.U.G. nr. 68/2000, prin abrogarea 

art. 24-30. 
10 Florian Emese, Dreptul familiei, ediţia a III-a, cu referiri la Noul Cod civil, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010, p. 

14. 
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- să fie exprimat neîndoielnic. La fel ca şi în cazul căsătoriei, consimţământul poate fi viciat 

prin eroare. 

Consimţământul la logodnă, ca şi în cazul căsătoriei, poate fi viciat prin eroare (care poate 

viza doar identitatea fizică a celuilalt logodnic), dol sau violenţă11. Aşa cum am arătat, o a doua 

cerinţă de fond este vârsta minimă de 18 ani, deopotrivă în cazul bărbatului şi al femeii, cu 

menţiunea că, pentru motive temeinice minorul, bărbat sau femeie, care a împlinit vârsta de 16 ani, 

se poate logodi numai cu încuviinţarea părinţilor sau, după caz, a tutorelui ori a persoanei, autorităţii 

abilitate să exercite drepturile părinteşti, potrivit dispoziţiilor art. 272 alin. (2)-(5) din Codul civil. 

Este necesar să menţionăm faptul că, în cazul logodnei minorului, spre deosebire de căsătoria 

acestuia, nu se cere avizul medical şi nici autorizarea instanţei de tutelă. Ca regulă, logodna se poate 

încheia numai dacă persoanele respective au împlinit vârsta de 18 ani sau, după caz, au dobândit 

anticipat capacitatea deplină de exerciţiu. Prin urmare, prezintă relevanţă atât majoratul civil, cât şi 

dobândirea capacităţii depline de exerciţiu. Cu titlu de excepţie, minorul care a împlinit vârsta de 16 

ani se poate logodi cu încuviinţarea părinţilor (din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptivi) sau, 

după caz, a tutorelui, a persoanei sau instituţiei care exercită drepturile părinteşti, numai dacă există 

„motive temeinice”, pe care legea nu le defineşte12. În situaţia în care există dezacorduri sau 

neînţelegeri între părinţi cu privire la încuviinţarea logodnei, hotărăşte instanţa de tutelă, având în 

vedere interesul superior al copilului. Dacă unul dintre părinţi este decedat (moarte constatată fizic 

ori declarată judecătoreşte) sau se află în imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa (interdicţie 

judecătorească, stare de comă, declararea judecătorească a dispariţiei, alienaţia mintală sau 

debilitatea mintală ş.a.) este suficientă încuviinţarea celuilalt părinte. De asemenea, în situaţia 

scindării autorităţii părinteşti (la divorţ, la constatarea nulităţii sau la anularea căsătoriei etc.) este 

suficientă încuviinţarea părintelui care exercită autoritatea părintească. 

Încuviinţarea logodnei este o componentă a autorităţii părinteşti, fiind, în esenţă, un act 

juridic unilateral, revocabil până în momentul încheierii logodnei. La fel ca şi în cazul căsătoriei 

minorului, considerăm că atât refuzul abuziv de încuviinţare a logodnei, cât şi revocarea abuzivă a 

încuviinţării, pot fi cenzurate la instanţa de judecată, urmându-se calea procedurii contencioase. 

Legea nu impune vreo condiţie de formă pentru încuviinţare, situaţie în care opinăm că aceasta 

poate fi dată verbal sau în scris. Ca şi în cazul încheierii căsătoriei, şi logodna poate fi încheiată de 

minorul căruia instanţa de tutelă i-a recunoscut capacitatea deplină de exerciţiu anticipat, după 

împlinirea vârstei de 16 ani (emancipat în temeiul art. 40 din Codul civil), fără a avea nevoie de 

încuviinţarea sau autorizarea menţionată. 
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Abstract: 

Public institutions have an important role within the state, because through them it performs 

its functions. Also, the economic processes in the competitive economy as well as in other types of 

economies are influenced by the state through the public sector. The scope of public institutions is 

vast, the state acting in virtually all areas of economic or social life. The accounting of public 

institutions is that part of the bookkeeping that records the operations of a public patrimony. It 

emerged from the need to highlight the revenues and expenditures determined by state 

administration. Their operation involves incurring expenses whose sources are the revenues from 

the citizens’ contributions. Financing of modern public institutions has expanded their beach of 

sources and their typology. 

 

Keywords: public institution accounting; public institution financing; budget; grants. 

 

1. Introducere 

Activitatea domeniului public se desfăşoară cu aport substanţial din banii publici, gestionaţi 

prin sistemul unitar de bugete, în interesul statului, pentru îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor 

acestuia. Procesul prin care resursele publice sunt solicitate de către ordonatori, angajate în baza 

cererilor acestora şi acordate efectiv spre utilizare responsabililor cu execuţia bugetară, 

reprezintă finanţarea bugetară. Suma aprobată prin buget reprezentând limita maximă până la care 

se pot confirma şi efectua plăţi pentru destinaţiile prevăzute în bugetele anului respectiv reprezintă 

creditul bugetar. 

Stabilirea tipului de finanţare a unei instituţii publice se realizează având în vedere resursele 

utilizate pentru acoperirea majorităţii cheltuielilor curente ale instituţiei respective. Independent de 

finanţarea bugetară, instituţiile publice pot avea acces la fonduri şi din alte surse (autofinanţări, 

împrumuturi interne sau externe, fonduri nerambursabile etc.). 

Sursele de finanţare din sectorul public românesc sunt următoarele: 

A. Bugetul de stat; 

B. Bugetele locale; 

C. Bugetul asigurărilor sociale de stat; 

D. Bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate; 

E. Bugetul asigurărilor pentru şomaj; 

F. Credite externe; 

G. Credite interne; 

H. Fonduri externe nerambursabile; 

I. Bugetul Trezoreriei Statului; 

J. Venituri proprii completate cu subvenţii; 

K. Venituri şi cheltuieli înregistrate în afara bugetului local1; 

L. Venituri proprii. 

Finanţarea instituţiilor publice se asigură astfel: 

➢ integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, 

bugetele fondurilor speciale, după caz; 

➢ din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor 

sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; 

                                                 
1 A se vedea OMFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, publicat în 

M.Of nr. 1176/2005. 
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➢ integral din venituri proprii. 

 

2. Finanţarea din sursele bugetului de stat  

Anual, instituţiile publice sunt finanţate de la bugetul de stat, pe seama creditelor bugetare, 

aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli. 

Bugetul de stat2, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele 

instituţiilor publice autonome, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat, bugetele 

fondurilor externe nerambursabile, bugetul trezoreriei statului şi bugetele instituţiilor publice se 

aprobă astfel: 

a) bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele 

creditelor externe contractate sau garantate de stat şi bugetele fondurilor externe nerambursabile, 

prin lege; 

b) bugetele instituţiilor publice autonome, de către organele abilitate în acest scop prin legi 

speciale; 

c) bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din bugetele prevăzute la lit. a), prin lege, ca 

anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite; 

d) bugetele instituţiilor publice finanţate integral din bugetele prevăzute la lit. a), de către 

ordonatorul de credite ierarhic superior al acestora; 

e) bugetele instituţiilor publice care se finanţează integral din venituri proprii, de către 

organul de conducere al instituţiei publice şi cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior; 

f) bugetul trezoreriei statului, prin hotărâre a Guvernului. 

După regimul de finanţare, instituţiile publice din România se grupează în: 

➢ instituţii finanţate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, 

bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, după caz; 

➢ instituţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate din bugetul de stat, 

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale; 

➢ instituţii finanţate integral din venituri proprii. 

Instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugete primesc fondurile bugetare sub 

forma creditelor bugetare nerambursabile acordate pentru acoperirea unor nevoi permanente, cu 

respectarea normelor legale de cheltuieli. 

Creditele bugetare sunt: 

➢ sume nerambursabile, nepurtătoare de dobânzi, fiind utilizate în interesul general al 

statului sau al colectivităţilor locale; 

➢ mijloace băneşti prevăzute în legea bugetară anuală ca limite maxime pentru 

cheltuielile fiecărui exerciţiu bugetar, în structura aprobată de lege, cu destinaţii riguros stabilite 

prin clasificarea indicatorilor finanţelor publice. 

În procesul finanţării instituţiilor publice se disting două faze: 

a) deschiderea şi repartizarea de credite bugetare; 

b) finanţarea propriu-zisă – efectuarea plăţilor de casă pe seama mijloacelor de trezorerie. 

Deschiderea, respectiv repartizarea de credite bugetare nu reprezintă o atribuire efectivă de 

mijloace băneşti (o plată), ci numai o operaţie preliminară care urmează să se materializeze în 

finanţare abia o dată cu dispoziţia ordonatorilor de credite pentru efectuarea plăţilor. Scopul 

operaţiei de deschidere de credite este de a încadra cheltuielile bugetare în limita veniturilor ce se 

realizează în acel buget, de a nu permite efectuarea unor plăţi dacă veniturile nu s-au realizat 

(pentru a se evita plăţile fără acoperire cu surse). Deschiderea de credite este de fapt o autorizare 

dată de Ministerul Finanţelor Publice şi organele sale teritoriale ordonatorului principal de credite la 

diferite termene pentru a efectua plăţi pentru acţiunile cuprinse în bugetele lor, dar în limita 

creditelor deschise. 

Autorizarea se acordă ţinând cont de: 

                                                 
2 Legea nr. 2/2018 (Legea bugetului de stat).  
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➢ creditele bugetare aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli; 

➢ modul de folosire a creditelor deschise anterior; 

➢ mijloacele existente în buget; 

➢ modul de realizare a veniturilor; 

➢ nevoile concrete ale instituţiilor publice pentru perioada următoare. 

Creditele deschise şi repartizate pe seama ordonatorilor de credite finanţaţi din bugetul de 

stat şi bugetele locale sunt evidenţiate în conturi din afara bilanţului. Fondurile băneşti acordate de 

persoanele fizice şi juridice, primite ca donaţii şi sponsorizări de instituţiile publice finanţate 

integral de la buget, se varsă direct la bugetul din care se finanţează acestea. Cu aceste sume se 

majorează creditele bugetare ale bugetului respectiv şi care urmează să se utilizeze potrivit legii. Cu 

fondurile primite de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii şi cele finanţate 

din venituri proprii şi subvenţii de la buget, se majorează bugetele de venituri şi cheltuieli ale 

acestora. Bunurile materiale primite ca donaţii şi  sponsorizări de către instituţiile publice, se 

înregistrează în contabilitatea acestora. Instituţiile publice care încasează venituri pentru bugetul de 

stat, bugetele locale sau bugetul asigurărilor sociale de stat, după caz, au obligaţia să vireze 

veniturile respective la capitolele şi subcapitolele de venituri ale bugetelor cărora acestea se cuvin. 

Înregistrarea veniturilor în contabilitatea instituţiilor publice trebuie efectuată conform 

contabilităţii de angajament. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute 

atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul 

său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în evidenţele contabile şi raportate în situaţiile 

financiare ale perioadelor aferente. Situaţiile financiare întocmite în baza acestui principiu oferă 

informaţii utilizatorilor nu numai despre tranzacţiile trecute, care au implicat plăţi şi încasări, dar şi 

despre obligaţiile de plată din viitor şi despre resursele privind încasările viitoare. Deci acestea 

furnizează cele mai utile informaţii referitoare la tranzacţii şi la alte evenimente trecute care sunt 

necesare utilizatorilor în luarea deciziilor economice. 

În aplicarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele 

publice şi ale art. 31 şi 32 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ministerele şi celelalte 

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale care gestionează, potrivit legii, 

veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale şi bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate au obligaţia organizării şi conducerii 

contabilităţii drepturilor constatate. Drepturile constatate şi veniturile încasate reprezentând 

impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora, respectiv 

dobânzi, penalităţi şi penalităţi de întârziere, se înregistrează în contabilitate. Prin drepturi 

constatate se înţelege veniturile bugetare pentru care există obligaţii declarative sau pentru care s-au 

emis decizii ori alte documente de stabilire de către creditorul bugetar sau alte entităţi abilitate de 

lege. Dacă un venit bugetar urmează a fi încasat în tranşe succesive în cursul exerciţiului bugetar 

curent sau al mai multor execuţii bugetare, aceasta se înregistrează în contabilitate în momentul 

datorării cu întreaga sumă. În cazul încasărilor fără debit, dreptul constatat este egal cu suma din 

documentul de plată. Veniturile bugetare se contabilizează pe fiecare buget de autorităţile publice 

centrale şi locale, denumite potrivit legii creditori bugetari. Contabilitatea operaţiunilor privind 

constatarea şi încasarea veniturilor bugetare se efectuează în cadrul compartimentului de 

contabilitate existent sau în alte compartimente create special pentru evidenţa contabilă a veniturilor 

bugetare. Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii veniturilor bugetare revine 

ordonatorului de credite. Contabilitatea veniturilor bugetare se conduce pe categorii de venituri, 

potrivit anexelor la Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice (partea de venituri). 

Contabilitatea operaţiunilor privind constatarea şi încasarea veniturilor bugetului de stat se 

organizează şi se conduce în cadrul unui compartiment distinct subordonat direct conducătorului 

fiecărei unităţi teritoriale a finanţelor publice care administrează venituri ale bugetului de stat. 

Legea finanţelor publice nr. 500/2002 delimitează instituţiile publice, după finanţare, în: 

a) instituţii finanţate integral din bugete; 

b) instituţii finanţate din venituri proprii şi în completare din subvenţii acordate de la diverse 

bugete; 

c) instituţii finanţate integral din venituri proprii; 
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d) instituţii finanţate în baza unor acte normative speciale, respectiv din fonduri externe 

nerambursabile, etc. 

 

3. Finanţarea din sursele bugetului local  

Potrivit principiilor generale din Carta Europeană a Autonomiei Locale:  

➢ autorităţile administraţiei publice locale au dreptul la resurse proprii, suficiente, de 

care pot dispune în mod liber în exercitarea atribuţiilor lor; 

➢ resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale trebuie să fie 

proporţionale cu competenţele prevăzute de Constituţie sau de lege; 

➢ cel puţin o parte dintre resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice 

locale trebuie să provină din taxele şi impozitele locale, al căror nivel acestea au competenţa să îl 

stabilească în limitele legale. 

Pornind de la aceste principii, potrivit legislaţiei în vigoare, pentru bugetele locale sunt 

prevăzute următoarele categorii de venituri: 

➢ venituri proprii formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte şi cote 

defalcate din impozitul pe venit; 

➢ sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

➢ subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte administraţii; 

➢ alte venituri (donaţii şi sponsorizări ş.a). 

Având în vedere că autonomia locală este condiţionată de existenţa autonomiei financiare, în 

România încă nu se poate vorbi de o reală autonomie locală întrucât, resursele financiare ale 

unităţilor administrativ-teritoriale realizate la nivel local (impozite, taxe şi alte venituri fiscale, 

venituri nefiscale, venituri de capital), sunt insuficiente în majoritatea cazurilor. Astfel, prin 

sistemul sumelor defalcate3, se repartizează bugetelor locale, prin diminuarea veniturilor bugetului 

de stat (taxa pe valoarea adăugată) sume cu destinaţie specială şi sume pentru echilibrare, aprobate 

anual prin legea bugetului de stat. 

Se poate afirma că gradul de autonomie locală a unei comunităţi depinde în mare măsură de 

ponderea veniturilor proprii realizate pe plan local în raport cu alte surse de venituri ale bugetelor 

locale. Ideal ar fi ca veniturile proprii să poată acoperi cheltuielile efectuate pentru satisfacerea 

nevoilor locale. În realitate, acest lucru se întâmplă foarte rar. 

Sumele ce se alocă de la bugetul de stat pentru bugetele locale sunt: 

➢ cote defalcate din impozitul pe venit se alocă lunar, bugetelor locale, de către 

unităţile trezoreriei statului; 

➢ sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale 

aprobate la nivel de judeţ prin legea bugetului de stat se repartizează pe unităţi administrativ-

teritoriale prin decizie a directorului DGFP, pe baza criteriilor prevăzute de lege; 

➢ transferuri pentru bugetele locale aprobate în bugetele unor ministere se repartizează 

pe judeţe şi municipiul Bucureşti, şi se aprobă ca anexă la aceste bugete, prin legea bugetară anuală, 

sau se repartizează prin hotărâre a Guvernului. 

Veniturile provenite de la nivel central au ca principal obiectiv corectarea unor dezechilibre 

care intervin pe plan local: 

➢ atât vertical (nivelul impozitelor şi taxelor locale nu acoperă cheltuielile necesare 

furnizării serviciilor publice); 

➢ dar şi orizontal deoarece nu toate colectivităţile locale dispun de o capacitate 

financiară corespunzătoare, deşi au obligaţia de a oferi servicii echivalente din punct de vedere 

calitativ şi cantitativ. 

Subvenţiile reprezintă sume alocate de la nivel central comunităţilor locale cu un scop foarte 

bine definit. Fondurile corespunzătoare subvenţiilor sunt repartizate prin intermediul ministerelor 

responsabile în funcţie de destinaţia acestora. Pe lângă subvenţiile de la bugetul de stat, bugetele 

                                                 
3 Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, publicată în M.Of. nr. 597/2002. 
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locale primesc subvenţii de la alte administraţii, ca de exemplu bugetul asigurărilor pentru şomaj, 

pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă. 

Prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale se alocă bugetelor locale sume pentru: 

finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap; acordarea ajutorului pentru încălzirea 

locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; sprijin financiar la constituirea familiei; 

acordarea trusoului pentru nou născuţi; subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către 

bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă. 

Prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alocă bugetelor locale sume 

pentru: finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor; 

finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de 

locuinţă; reabilitarea termică a clădirilor de locuit; finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar; 

planuri şi regulamente de urbanism. 

Prin bugetul Ministerului Transporturilor se alocă bugetelor locale sume pentru 

compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili. 

Prin bugetul Ministerului Economiei se alocă bugetelor locale sume pentru retehnologizarea 

centralelor termice şi electrice de termoficare. 

Prin bugetul Ministerului Mediului se alocă bugetelor locale sume pentru: finanţarea 

programului multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice 

finanţate prin Programele operaţionale; finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi 

gospodărire a apelor. 

Prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale se alocă bugetelor locale sume pentru 

finanţarea cheltuielilor de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

Prin bugetul Ministerului Sănătăţii se alocă bugetelor locale sume pentru finanţarea 

investiţiilor la spitale; finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială. 

Prin bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale se alocă bugetelor locale sume 

pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale. 

 

4. Finanţarea din fondurile speciale (FEN) 

În perioada 2014-2020 instituţiile publice locale pot accesa fonduri europene nerambursabile 

în valoare de 15 miliarde de euro. Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul de 

stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri 

externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiecte în 

condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de 

finanţare. 

Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul de stat care au calitatea de 

lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile pot 

asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în 

condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de 

finanţare. 

În cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru 

finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către 

autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit 

beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor se asigură în 

limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite. Fondurile aferente 

cheltuielilor sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul 

„Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, respectiv la capitolele şi 

subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinaţiei acestora, pe baza fişei de 

fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizată de principiu, din punctul de vedere 

al eligibilităţii activităţilor, de către autoritatea management/gestiune a 

programului/instrumentului/facilităţii. 

Ordonatorii principali de credite sunt autorizaţi să efectueze în cursul întregului an 

redistribuiri de fonduri între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor 
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curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum şi să introducă 

anexe la bugetul lor cu proiecte noi şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz. Aceste 

modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice. Pe parcursul execuţiei bugetare, 

pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor, unităţile administrativ-teritoriale pot 

contracta finanţări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local. 

În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/gestiune a 

programelor/instrumentelor/facilităţilor sunt cuprinse, după caz, sumele reprezentând „Transferuri 

de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate 

din fonduri externe nerambursabile postaderare”, „Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, 

societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi 

beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN 

postaderare”, precum şi „Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din 

FEN”. Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor, eligibilă a fi rambursată din 

programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă şi de 

Pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi postaderare, ordonatorul de credite care are 

calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorităţii de management/gestiune a 

programului/instrumentului/facilităţii în maximum 3 luni de la efectuarea plăţii în conformitate cu 

regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile 

contractului/deciziei/ordinului de finanţare. Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile 

postaderare, reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi la proiecte, 

se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete 

conform prevederilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale care reglementează fiecare domeniu 

care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile 

de management/gestiune, după caz. Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat, care 

implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt 

gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România, virează cu celeritate în contul 

de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul 

proiectelor respective. Sumele aferente proiectelor rămase neutilizate în cadrul bugetelor locale la 

finele exerciţiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local şi vor fi utilizate în anul următor 

cu aceeaşi destinaţie pentru care acestea au fost iniţial prevăzute, până la finalizarea proiectelor 

respective. 

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza 

creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţiile publice din 

subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 

încasării sumelor transferate de autorităţile de management a programului/instrumentului/facilităţii, 

de către Autoritatea de certificare şi plată, de Comisia Europeană sau de alţi donatori externi, pe 

baza solicitării de finanţare transmise de instituţia beneficiară de proiect. 

În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană se 

autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună 

de management/autoritate naţională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea 

teritorială europeană să aprobe prin ordin norme specifice pentru finanţarea şi organizarea acţiunilor 

specifice pe teritoriul altor state. Cheltuielile stabilite prin norme se asigură de către ordonatorii 

principali de credite din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli 

din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităţilor de 

management/autorităţilor comune de management/autorităţilor naţionale. 

Se interzice4 ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de 

credite bugetare şi credite de angajament de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la 

alte capitole bugetare, cu excepţia virărilor de credite bugetare şi credite de angajament care pot fi 

                                                 
4 Legea nr. 2/2018 (Legea bugetului de stat). 
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efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare” la: 

a) Titlul 51 – „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, în vederea asigurării 

sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate 

din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 

de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de 

ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii; 

b) Titlul 58 – „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020”. 

Se interzice instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de 

stat să efectueze virări de credite de la Titlul 56 – „Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare”. Din sumele prevăzute la Titlul 56 se pot efectua cheltuieli 

curente şi de capital pentru finalizarea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu. 

 

5. Concluzii 

Creşterea transparenţei şi a eficienţei banilor publici reprezintă obiective prioritare ale 

Ministerului Finanţelor Publice. Îmbunătăţirea managementului resurselor bugetare prin 

introducerea unor instrumente de verificare şi control bugetar complet, automatizat este o prioritate 

a sistemului public din România. Astfel, vor fi urmăriţi în orice moment banii publici. 

Uneori, autorităţile intermediare sunt cele care au responsabilitatea de a lua decizii politice 

privind distribuirea fondurilor publice. Fluxurile financiare direcţionate de la nivel central/naţional 

către autorităţile intermediare pot fi sub forma unei sume globale. În acest caz, autorităţile 

intermediare primesc fonduri pentru o gamă variată de servicii publice adică sănătate, educaţie, 

timp liber etc. şi trebuie să împartă suma globală în mod corespunzător. Dată fiind importanţa 

serviciilor publice care trebuie acoperite, suma repartizată de către autorităţile intermediare poate 

varia semnificativ în funcţie de priorităţile politice şi de factorii socio-economici şi demografici 

dintr-o anumită regiune sau municipalitate. De asemenea, este posibil ca acestea să primească de la 

nivel central o sumă fixă destinată să acopere costurile a două sau trei categorii de cheltuieli (de ex. 

echipamente, servicii, întreţinere), dar au puterea să decidă sumele alocate fiecărei categorii de 

resurse. 

 

 

Bibliografie 

 

[1] Bogdan, A. M., Achiziţii publice, Editura Sitech, Craiova, 2015. 

[2] Bogdan, A. M., Contabilitatea instituţiilor publice, Editura Universitaria, Craiova, 2017. 

[3] Cocoş–Greceanu, V., Contabilitatea instituţiilor publice: comentată, actualizată şi simplificată, 

Editura Universul juridic, Bucureşti, 2011. 

[4] Criveanu, M., Contabilitate publică, Editura Universitaria, Craiova, 2018. 

[5] Dascălu, C. şi colectiv, Convergenţa contabilităţii publice din România la Standardele 

Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, Editura CECCAR, Bucureşti, 2006. 

[6] Drăgan, C.M., Contabilitatea instituţiilor publice, Editura Asociaţiei Europene de Studii şi 

Consultanţă, Bucureşti, 2005. 

[7] Ionescu, L. (coord.), Contabilitatea publică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 

2008. 

[8] Roman, C.; Roman, A.G.; Tabără, V., Gestiunea financiară a entităţilor publice locale, Editura 

Economică, 2007. 

[9] Ştefănescu, A. şi colectiv, Contabilitatea instituţiilor publice, LBW-Edituri Specializate SRL, 

Bucureşti, 2013. 



 

 

148 
 

PSIHOSOCIOLOGIA – DOMENIU INTERDISCIPLINAR DE STUDIU 

 

Conf. univ. dr. Elena BICĂ 

Universitatea Spiru Haret 

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova 

 

Abstract: 

Psycho-sociology is an interdisciplinary field of study not only at the confluence of 

psychology with sociology but also with political and legal, economic and technical, biological and 

human sciences. Its development is driven by the progress of each scientific discipline that 

competes to mark the field of study of this behavioral science. Without claiming an entirely original 

definition, we consider psycho-sociology as the study of the of present or past, real or imaginary 

behavioral interaction in a social context; it also approaches the results of this interaction: 

collective mental states and processes, group situations, personality. Thus conceived, psycho-

sociology does not replace any of the social and human sciences, even if sometimes, the study 

approaches the traditional fields of psychology, sociology, anthropology, pedagogy, etc. The 

perspective from which the phenomenon or process is approached is another distinction. 

This paper tackles issues such as: the results of behavioral interaction, how the behavior of 

a peer influences the action of others, how one’s activity changes the presence of another, the effect 

of other people's past behavior upon their peers. 

 

Keywords: psycho-sociology; behavior; interaction; human personality; cultural barriers. 

 

1. Introducere 

Psihosociologia nu mai poate fi privită azi ca o rudă săracă a psihologiei sau sociologiei. 

Prin numărul impresionant de cercetări, prin acumulările teoretice şi,  mai ales, prin rezultatele 

direct aplicative în cele mai diferite domenii ale vieţii sociale (producţie materială, educaţie, 

comunicaţii în masă, marketing şi publicitate, ocrotirea sănătăţii, organizare socială etc.), 

psihosociologia tinde să ocupe un loc din ce în ce mai important în sistemul ştiinţelor socio-umane. 

Este adevărat că şi în prezent, în literatura noastră de specialitate, statutul ei continuă să fie disputat. 

Au fost depăşite însă punctele de vedere simpliste, potrivit cărora psihosociologia era considerată o 

ştiinţă de graniţă între psihologie şi sociologie. S-a renunţat la încercarea de divizare a 

psihosociologiei în două: a psihologilor şi a sociologilor. În fine, a fost eliminat dogmatismul din 

discuţiile referitoare la obiectul ei de studiu şi s-a conturat o autentică perspectivă dialectică asupra 

raportului psihosociologiei cu celelalte ştiinţe. 

Psihosociologia constituie un domeniu interdisciplinar de studiu aflat nu numai la confluenţa 

psihologiei cu sociologia, ci şi cu ştiinţele politice şi juridice, economice şi tehnice, biologice şi 

umane. Dezvoltarea ei este impulsionată de progresele fiecărei discipline ştiinţifice, care concură la 

marcarea domeniului de studiu al acestei ştiinţe comportamentale. Fără a avea pretenția unei 

definiţii cu totul originale, considerăm că psihosociologia reprezintă studiul interacțiunii 

comportamentelor prezente sau trecute, reale sau imaginare în context social; ea studiază totodată 

rezultatele acestei interacțiuni: stările şi procesele psihice colective, situațiile de grup, 

personalitatea. Astfel concepută, psihosociologia nu se substituie niciuneia dintre științele socio-

umane, chiar dacă uneori obiectul ei de studiu se îndreaptă asupra domeniului, considerat 

tradițional, al psihologiei, sociologiei, antropologiei, pedagogiei etc. Distinctă este și perspectiva în 

care este abordat respectivul fenomen sau proces. Cum şi cu ce rezultate se soldează interacțiunea 

comportamentală? Cum influențează comportamentul meu acțiunea celorlalți? Cum modifică 

activitatea mea prezența altuia? Care este mecanismul? Ce rezultă din prezența laolaltă a oamenilor? 

Ce efect au asupra unui individ comportamentele trecute ale altora? Acestea sunt întrebările 

principale pe care și le pun psihosociologii. 
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Mult timp s-a crezut ca psihosociologia este interesată doar de stările și procesele în care 

sunt prezente, într-un spațiu determinat, două sau mai multe persoane. S-a pus semnul identităţii 

între studiul proceselor de grup și psihosociologie. Grupul mic, în jurul căruia s-a dezvoltat o 

extraordinar de bogată literatură, a fost considerat, limitativ, obiectul de studiu al psihosociologiei. 

Astăzi, domeniul psihosociologiei este considerabil extins atât în sensul luării în considerare a 

faptelor, fenomenelor și proceselor caracteristice marilor ansambluri umane (mulțimi, clase, 

națiuni), cât și în sensul studierii izolării sociale, a situației individului în societate. De asemenea, un 

timp, psihosociologii au avut în vedere doar interacțiunea prezentă a comportamentelor umane. 

Astăzi se acordă o mare atenție influenţelor trecute ale interacțiunilor comportamentale. Acțiunile 

noastre poartă totdeauna amprenta prezentei celorlalți; este firesc, deci, ca psihosociologia să își 

concentreze efortul de cunoaștere şi spre descifrarea mecanismelor de influențare a 

comportamentelor trecute ale celorlalţi asupra comportamentului nostru. Aşa cum am precizat, 

ideea interdisciplinarității psihosociologiei a devenit larg acceptată în zilele noastre. Din știință de 

graniţă ea a devenit tot mai mult interdisciplinară. 

În aceste condiții, perspectiva psihosociologică poate fi regăsita în fiecare dintre disciplinele 

confluente, ceea ce nu înseamnă însă că psihosociologia nu are un sistem propriu de concepte şi 

teorii în continuă dezvoltare. 

 

2. Etapele de evoluţie a psihosociologiei 

A pune problema perioadelor de evoluţie a psihosociologiei înseamnă a recunoaşte implicit 

existenţa unei unice ştiinţe despre interacţiunea comportamentală şi a unei logici unitare de 

dezvoltare a acesteia. Ca ştiinţă, psihosociologia nu poate fi decât universală, nu poate să vizeze 

decât generalul, ceea ce este logic în producerea fenomenelor, cauzalitatea, dincolo de 

circumstanţialitate. Asupra acestui lucru specialiştii în domeniu ar trebui să fie de acord. Se pun 

totuşi câteva întrebări. 

Cum se pot formula legi generale pe baza verificării unor ipoteze în condiţii circumstanţiale, 

mai precis, în contextul culturii și civilizației occidentale? Place sau nu, psihologia socială este 

un produs al societăţilor industriale din Vest. Născută în Europa de Vest, ea a fost exportată în 

S.U.A., unde şi-a consolidat statutul de știință și de unde a fost importată la jumătatea secolului XX 

în Europa de Vest. Restul Lumii şi-a asumat mai degrabă rolul de „consumatori de psihosociologie“ 

sau de „subiecți de experiment“. Aceasta realitate relevată, între alţii, de  D. Sinha şi W. 

Holtzman (1984), T. Sloan și M. Montero (1990) cu privire la psihologie și de Immanuel 

Wallerstein (1997) cu privire la sociologie este, după opinia noastră, cu atât mai evidentă în 

domeniul psihosociologiei. În acest domeniu mai ales s-a produs un fenomen de „aculturație 

științifică“, de export-import de psihologie socială americană, mai întâi în Europa vestică – imediat 

după cel de-al doilea război mondial –, apoi în ţările lumii a treia şi, după 1965, în fostele state 

comuniste. 

„Aculturația științifică“ în domeniul psihosociologiei a întâmpinat și întâmpină bariere mai 

mult sau mai puțin vizibile. Sunt de amintit barierele culturale, ideologice și politice. Ele acționează 

diferit după cum este vorba de ţări din Europa, Asia, Africa sau America de Sud, după cum 

diferențele culturale sunt mai accentuate sau mai puțin semnificative. Pot fi transpuse datele despre 

comportamentele sociale din America de Nord în Asia, în China sau în India, bunăoară? 

Confucianismul, hinduismul, budismul sau taoismul, ca ideologii dominante, nu pot fi neglijate. Se 

pune problema verificării constantelor din psihosociologia americană, validarea rezultatelor 

experimentale în alte culturi, în state cu ideologii diferite. Aceasta constituie, totuși, un deziderat cât 

timp numărul psihosociologilor din ţările în curs de dezvoltare este mic și dotarea tehnică a 

laboratoarelor de psihosociologie – acolo unde ele există – este precară. Chiar în condițiile 

McDonaldizarii vieții sociale contemporane – ca să parafrazăm titlul lucrărilor de succes ale 

lui George Ritzer –, chiar dacă „difuzionismul cultural“ american influențează puternic științele 

socio-umane, cercetarea psihosociologică autohtonă nu numai că se justifică, dar se impune ca o 

necesitate, dacă recunoaștem pluralismul ca valoare socială, dacă aspirăm la elaborarea enunțurilor 

teoretice universale. 
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După prăbușirea comunismului, în 1989, barierele politice ce separau ţările NATO de cele 

din Tratatul de la Varșovia au fost înlăturate. Aproape o jumătate de veac contactele cu 

psihosociologia vestică au fost interzise sau cenzurate în numele fondării unei științe noi, psihologia 

socială marxist-leninistă. Războiul Rece a fost dublat de lupta împotriva culturii occidentale, 

împotriva psihologiei sociale, ca parte a acesteia. După 1990, psihosociologia intră într-o nouă 

perioadă, marcată de disponibilitatea sporită de cooperare pe plan mondial a specialiștilor din 

domeniu. Așadar, pentru a fi universală, psihosociologia trebuie să fie transculturală, și acest lucru 

se poate realiza numai prin colaborarea amplă a specialiștilor din toate statele, de pe toate 

continentele. Dihotomia „producători de psihosociologie“ și „consumatori de psihosociologie“ 

rămâne un semn al trecutului. În prezent, psihologia socială se afirmă unitar într-o Europă 

democratică, în curs de unificare, în Asia, ca și în Africa sau America Latină. 

Referindu-ne la România, nu putem să nu consemnăm faptul că abia după colapsul 

comunismului a apărut un tratat de psihologie socială, rod al colaborării unor reputați cercetători 

științifici și profesori universitari din Belgia, Elveția, Franța, Italia, Spania și din Romania. De 

asemenea, nu putem să nu atragem atenția asupra unui eveniment în premieră: s-a tipărit în Romania 

un volum de psihosociologie coordonat de un distins profesor de psihologie socială din ţara 

noastră  – l-am numit pe profesorul Adrian Neculau, de la Universitatea „Al.I. Cuza“ din Iași – și de 

un prodigios autor de manuale și dicționare de sociologie, de volume de cercetări psihosociologice 

empirice din Franța – este vorba despre profesorul Gilles Ferréol, de la Universitatea din  Poitiers 

(Minoritari, marginali, excluși, Editura Polirom, Iaşi, 1996). La afirmarea puternică a psihologiei 

sociale în Romania postdecembristă a contribuit semnificativ traducerea unor lucrări de referință din 

literatura occidentală. 

Revenind la situația pe plan mondial, vom observa că psihosociologii americani, în prezent, 

publică frecvent rezultatele cercetărilor lor în revistele din Europa. La rândul lor, revistele de 

psihologie socială și editurile din S.U.A. sunt deschise colaborărilor internaționale. Cele mai 

semnificative contribuții ale psihosociologilor din Europa vad lumina tiparului în S.U.A. Ca să dam 

un singur exemplu, studiile lui Serge Moscovici (1969, 1974, 1980) au apărut în revistele 

„Sociometry“ și în „Journal of Personality and Social Psychology“ și au fost incluse în volume 

prestigioase, precum cele editate de C. Nemeth (Social Psychology: Clasic and Contemporary 

Integrations, Chicago, Rând  McNally, 1974) sau L. Berkowitz (Advances în Experimental Social 

Psychology, vol. 13, New York, Academic Press). Sigur, exemplele nu demonstrează, ci ilustrează, 

iar în acest caz ilustrează exemplar. Congresele internaționale încurajează libera circulație a 

oamenilor de știință și a ideilor. Proiectele comune, multiculturale de cercetare se înmulțesc. 

Chiar dacă psihosociologia va deveni universală, sperăm, într-un viitor nu prea îndepărtat, 

tradiția nu poate fi ignorată. Avem în vedere tradiția europeană, pe de o parte, și tradiţia americană, 

pe de altă parte. Sub influenţa lui G. Tarde și Le Bon, și apoi în perspectiva durkheimiană, 

psihologia socială europeană se axează pe studiul fenomenelor colective, în timp ce tradiţia 

americană privilegiază studiul comportamentului individual sub influenţa altora, a societăţii. Pe de 

altă parte, în buna tradiție europeană, psihologia socială valorifică datele de observație și reflecțiile 

din domenii de cunoaștere variate, de la filosofie la beletristică. În tradiţia americană experimentul 

desparte știința de eseistică. Cu experimentul începe istoria științei despre interacțiunea 

comportamentală. Sharon S. Brehm şi Saul M. Kassin leagă începuturile psihologiei sociale de 

aplicarea experimentului în domeniu, astfel că actul de naștere al psihosociologiei ar fi semnat 

de Max Ringelmann în anii 1880, când agronomul francez a încercat să măsoare performanţa 

individuală și în grup, pentru sarcini simple, cum ar fi forța cu care este trasă o frânghie. Se 

descoperă fenomenul care mai târziu va fi numit social loafing (pe care l-am tradus prin 

expresia frânare socială, ce ne pare mai apropiată de sensul original decât traducerile 

alternative inactivitatea socială sau chiul social. Şi alți psihosociologi cu mare autoritate se referă la 

experimentele agronomului francez ca la primele experimente din psihologia socială (Bibb Latané, 

de exemplu). 
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În ceea ce ne priveşte, acceptând că, după o preistorie de milenii, istoria psihologiei sociale 

începe cu primele studii experimentale, consideram totuși ca îi revine psihologului 

american Norman Triplett  meritul de a fi primul dintre fondatorii psihosociologiei. Experimentele 

lui din 1897, ale căror rezultate au fost publicate în 1898, vizau tot influenta socială, dar au pus în 

evidenta fenomenul opus frânarii sociale, și anume fenomenul facilitării sociale – cum va fi denumit 

acest fenomen în 1924 de către Floyd Allport. Nu faptul ca rezultatele experimentelor lui Max 

Ringelman au fost comunicate lumii științifice cu o întârziere de aproximativ doua decenii, în 1913, 

ne face să vedem în Norman Triplett pe primul psihosociolog propriu-zis, ci constatarea ca acesta 

nu numai ca a controlat producerea unui fenomen în condiții diferite, dar a și propus un model 

teoretic explicativ pentru rezultatele experimentale obținute – ceea ce nu este cazul cu Max 

Ringelmann. Chiar dacă explicațiile teoretice ale lui Norman Triplett sunt depășite – cine mai 

invoca astăzi dinamogenia? –, doar măsurarea (observarea) explicata teoretic dă temei științei. De 

altfel, nu suntem singurii care ne pronunțăm pentru recunoașterea lui Norman Triplett ca fondator al 

psihosociologiei, prin experimentele sale asupra competiției. 

Așadar, anul 1898  marchează debutul psihosociologiei ca știință. Care sunt etapele ei de 

evoluție? Sharon S. Brehm și Saul M. Kassin împart evoluția psihologiei sociale în cinci etape:  

1) reunirea forțelor (1880 - 1935); 

2) marele salt înainte (1936 - 1945);  

3) perioada clasică (1946 - 1960);  

4) încredere și crize (1961 - 1975);  

5) era pluralismului (1976 - prezent). 

În prima etapa avem de-a face cu fondatorii psihologiei sociale. În primul rând este 

mentionat Max Ringelmann, în disputa asupra priorității cu Norman Triplett. Autorii citati 

considera ca lucrările psihologului englez William McDougal (1908), ale sociologului 

american Edward Ross (1908) și ale psihosociologului american Floyd Allport (1924) au anunţat 

constituirea unui nou subdomeniu al psihologiei care studiază aspectele sociale ale 

comportamentului uman, psihologia socială. Cea de-a doua etapă, de numai un deceniu, denumită 

metaforic, conferă identitate psihologiei sociale, în special prin studiile lui Muzafer Sherif  asupra 

influentei sociale, publicate cu începere din 1936, și prin cercetările lui Kurt Lewin, care au condus 

la teoria câmpului, în care comportamentul este funcție de interacțiunea dintre persoana și 

environment. Lucrările lui Kurt Lewin au inițiat abordarea interacționistă în psihologia socială. 

Perioada clasica ar acoperi intervalul dintre anii 1946 și 1960 și ar reuni contribuțiile lui Gordon 

Allport, Solomon Asch, Leon Festinger, Fritz Heider, Carl I. Hovland, John Thibaut și Harold H. 

Kelly. Importanta psihologiei sociale a fost demonstrată în susținerea efortului militar în timpul 

celui de-al doilea război mondial. După încheierea conflagrației mondiale, psihologia socială 

trăiește anii ei de aur – apreciază Sharon S. Brehm și Saul M. Kassin. Se acumulează contribuții 
majore: analiza prejudecăților și a stereotipurilor, studiul conformării și al percepției persoanei, se 

elaborează teoriile comparării sociale, disonantei cognitive, atribuirii și echilibrului, se realizează 

cercetări fundamentale în legătură cu persuasiunea, schimbarea atitudinala și schimbul social. 

După 1961, psihologia socială intră într-o perioadă de „expansiune și entuziasm“. Stanley 

Sachter, Harold H. Kelly, Bibb Latané și John Darley, Serge Moscovici și Marisa Zavalloni, D.C. 

Glass și J. E. Singer, Albert Bandura, Ellen Berscheid și Elaine Walster (Hatfield) au marcat 

dezvoltarea psihosociologiei prin cercetările lor privind gandirea și afectivitatea,  interacțiunile în 

grup, problemele sociale și stresul, atractivitatea fizică în relațiile interpersonale. Dar, asa cum 

remarca Sharon S. Brehm și Saul M. Kassin, aceasta perioada de „expansiune și entuziasm“ este 

totodată și o perioada de criza a psihologiei sociale, exprimata prin dezbateri vizând etica, 

validitatea și generalizarea datelor de cercetare, în special a experimentelor de laborator. În fine, era 

pluralismului, din 1976 pănă azi, se definește prin critical multiplism, adică prin recunoașterea 

faptului că diferite subiecte reclamă diferite moduri de investigare și utilizarea unor tehnici variate, 

fiecare metodă de cercetare având virtuți și limite intrinseci. Pluralismul de azi al psihosociologiei 

se manifestă şi prin acceptarea deopotrivă a perspectivei „fierbinți“ și perspectivei „reci“ asupra 

comportamentelor umane, ceea ce presupune atât studiul motivațiilor și emoțiilor ca factori 

determinanți ai comportamentului, cat și studiul memoriei, percepțiilor, gândirii – cu un cuvânt, al 
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cogniţiei. După revoluția cognitivă din anii ’80, în prezent abordarea „fierbinte“ pare să fi recâștigat 

teren: psihosociologia contemporana studiază nu numai ce și cum gândesc oamenii, dar și ce simt, 

ce doresc etc. 

După cum se observa cu ușurință, granițele dintre etapele de evoluție a psihosociologiei, deși 

bine fixate cronologic, sunt permeabile: mulți autori reprezentativi trec prin activitatea lor dintr-o 

„eră“ în alta. Harold H. Kelley, de exemplu, ilustrează – conform lui  Sharon S. Brehm și Saul M. 

Kassin – atât „perioada clasică“ (1946 - 1960), cât și epoca de „expansiune și entuziasm“ (1961 - 

1975). Același lucru se poate spune și despre Gordon W. Allport, Muzafer Sherif, Albert Bandura și 

despre atâția alții. De asemenea, constatăm „parcimonia“ cu care se face trimitere la contribuțiile 

psihosociologilor neamericani și ignorarea periodizării științelor conexe psihosociologiei. 

Apariția recentă a enciclopediilor privind tradiția americană și tradiția europeană în 

sociologie, credem că ne poate ajuta în periodizarea psihosociologiei universale. Câteva lucruri ni 

se par demne de reținut. Perioada clasică a sociologiei acoperă intervalul 1890 - 1930 în tradiţia 

americană sau până la 1920 pentru tradiţia europeană. Perioada modernă se întinde până la 1960. 

Ultima etapă este cea a trecerii de la postindustrialism la postmodernism. Dincolo de un anumit 

decalaj de început între cele două tradiții (americană și europeană), remarcăm coincidenţa ultimelor 

două etape și luarea în calcul a factorilor sociali în stabilirea etapelor de dezvoltare a sociologiei. Pe 

de altă parte, faţă de etapele de evoluție a psihosociologiei, stabilite de Sharon S. Brehm și Saul M. 

Kassin, înregistrăm fărâmițarea perioadelor și decalajul în timp: ceea ce pentru psihosociologie 

înseamnă etapa de formare, pentru sociologie, cronologic, echivalează cu etapa clasică, iar perioada 

clasică a psihosociologiei coincide cu etapa modernă a sociologiei. 

Recunoscând caracterul oarecum artificial al oricărei periodizări a evoluției în orice domeniu 

de cunoaștere și riscul de a judeca dezvoltarea unei științe prin prisma unor informații totdeauna 

limitate, propunem spre reflecție un tablou integrator al dinamicii psihosociologiei  în 

 plan  mondial  și  la  noi în ţară. Credem că în evoluția psihosociologiei universale s-ar putea 

decupa un număr de cinci etape: 1) preistoria (sec. VI î.e.n. - sec. XIX); 2) fondatorii (1880 - 1934); 

3) perioada clasică (1935 - 1960); 4) perioada modernă (1961 - 1989); 5) perioada contemporană 

(1990 ). În ceea ce priveşte evoluția psihosociologiei în România, ea ar urma aceleași etape, cu 

reducerea perioadei clasice, dată fiind interzicerea de către regimul comunist a cercetărilor 

psihosociologice și a predării psihologiei sociale în învățământul superior în intervalul 1950 - 1965, 

și cu defazarea corespunzătoare a etapei moderne. Aceasta nu înseamnă nicidecum sincronizarea 

dezvoltării psihologiei sociale în Romania și pe plan mondial. De consonanţa tematică și 

metodologică nu poate fi vorba decât în prima jumătate de secol a evoluției psihosociologiei. Când 

s-a recunoscut legitimitatea academică a psihologiei sociale, după hiatusul 1950 - 1965,  direcțiile 

de cercetare, problemele de studiu și chiar metodele de investigare, pe considerente ideologice și 

politice, au condus la desincronizare și la rămânerea în urmă a psihologiei sociale româneşti. 

După decembrie ’89, cu toate dificultățile tranziției, s-au deschis perspectivele sincronizării 

universale a psihosociologiei românești. Lucrările publicate (S. Chelcea, 1990, 1994, 1997, 1998; 

A. Neculau, 1995, 1996, 1997, 1998; P. Ilut, 1996, 1997; Aurora Liiceanu, 1997; Elena Zamfir, 

1997; Iolanda Mitrofan, 1997, 1998) și înființarea unor facultăți de psihosociologie (la Institutul 

Naţional de Informații din București și la Universitatea din Petroșani), ca și deschiderea cursurilor 

de master în domeniul psihologiei sociale (la Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași), sunt tot atâtea 

semne de bun augur. Semnalăm în aceeași ordine de idei editarea cu începere din 1995, la Institutul 

Naţional de Informații din București, a revistei „Psihosociologia. Mass-Media“, sub îndrumarea 

prof. univ. dr. Septimiu Chelcea, și apariția în 1998 a primului număr al revistei de „Psihologie 

socială“ la  Universitatea „Al. I. Cuza“  din  Iași, sub direcția prof. univ. dr. Adrian Neculau. 

 

3. Psihologie socială sau psihosociologie? 

Nu intenţionăm să facem „ceartă de cuvinte“ şi nici nu avem ambiţia să pronunţăm verdicte. 

Întrebarea ni se pare foarte serioasă, ea vizând identitatea domeniului. De altfel, revista 
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„Connexions“ (nr. 42 din 1984) consacra un număr special acestei probleme: „Psychologie sociale 

et psychosociologie“. 

Mai întâi, câteva precizări lingvistice. În limba engleză se utilizează aproape exclusiv 

termenul de „psihologie socială“. Charles Abraham Ellwood (1917) a preferat, totuși, termenul de 

„psihosociologie” pentru a denumi știința care studiază „aspectele psihologice ale societăţii”. 

Denominația „psihosociologie“ este franceză. Se pare că sociologul și antropologul Marcel 

Mauss (1872 - 1950) a folosit pentru prima dată, în 1934, termenul de „psycho-sociologie“ – după 

cum remarca Guy Barbichon1. 

În Romania s-a impus termenul de „psihologie socială“, fiind mai rar întâlnit cel de 

„psihosociologie“. Totuși, lucrări reprezentative în domeniu poartă în titlul lor termenul de 

„psihosociologie”, nu de „psihologie socială” (vezi, de exemplu, George Em. Marica, 1944, sau 

Traian Herseni, 1980). Au contribuit la această stare de lucruri, pe de o parte, faptul că primii 

savanţi români ai domeniului s-au format în Franța, unde în mediul universitar a fost și este 

privilegiat termenul de „psychologie sociale“,  şi, pe de altă parte, la relansarea acestei discipline 

științifice, după 1965, psihologii şi-au apropriat-o, dat fiind faptul că anterior acestei date sociologia 

fusese interzisă, ca știință burgheză. După evenimentele din decembrie ’89 s-au înființat la noi mai 

multe facultăți de psihosociologie (nu de psihologie socială), astfel că și instituțional ne aflăm într-o 

situație ambiguă: două denumiri pentru unul și același domeniu al cunoașterii sau pentru câmpuri de 

cunoaștere diferite? Acestea sunt, însă, elemente conjuncturale. 

Termenul de „psihologie socială“ arată că ne aflăm în prezenţa unei ramuri a psihologiei, așa 

cum este cazul psihologiei medicale, de exemplu. Adevărul pare a fi însă cu totul altul. Denumită 

astfel, psihologia socială indică emergenţa ei la intersecția psihologiei cu sociologia. Dar, așa cum 

am arătat, domeniul de care ne ocupăm rezultă din convergenţa mai multor ştiinţe. În același 

sens, Jean Dubost sublinia că psihosociologia nu se constituie doar din disciplinele prezente în 

numele său, ci și din multe altele: biologie, istorie, etnologie, antropologie, economie, geografie 

umană etc2. Nu se justifică, deci, pe deplin denumirea de „psihologie socială“, domeniul de studiu 

la care ne referim neputând fi privit nici ca un „apendice al psihologiei generale“, nici ca o interfață 

între psihologie și sociologie. A spune că aceasta reprezintă o știință de „graniță“, de „hotar“, de 

„frontieră“, de „interferenţă“ sau de „intersecție“, o disciplină de „contact“, „balama“, „relațională“ 

sau „de legătură“ – așa cum remarca și Adrian Neculau în „Prefața“ la traducerea lucrării 

lui Willem Doise, Jean-Claude Deschamps și Gabriel Magny, „Psihologie socială experimentală“ – 

este prea puțin3. Ea „umple golul“ dintre subiect și obiect, studiază sistematic interacțiunea umană și 

ajunge la enunțuri teoretice proprii în urma verificării ipotezelor prin cercetări empirice, fie ele 

experimentale sau de teren. 

Condensarea terminologică „psihosociologie“ sugerează că avem de-a face cu un câmp de 

cunoaștere unic, chiar dacă în cadrul lui pot fi identificați doi poli de interese: înțelegerea proceselor 

psihice ale persoanei în contact cu socialul (determinarea stărilor emoționale și a comportamentelor 

de către factorii de mediu, percepția situațiilor sociale, formarea opiniilor, influenţa rol-status-urilor 

sociale asupra personalității etc.) şi înțelegerea funcționării societăţii (prin studiul raporturilor dintre 

indivizi și organizații sociale, prin cercetarea proceselor de socializare, de asimilare a modelelor 

sociale și de adoptare a valorilor sociale). Această perspectivă asupra psihosociologiei ca domeniu 

unic, având totuși polarități, propusă de către Guy Barbichon, readuce în prim-planul discuțiilor o 

problemă mai veche: existenţa unei psihologii sociale a psihologilor distinctă, dacă nu opusă 

psihologiei sociale a sociologilor. Autorul mai sus citat menţionează că în Franţa tradiţia academică 

favorizează polul sociologic al psihosociologiei, fapt ce o particularizează faţă de psihologia 

socială americană. 

În ceea ce ne privește, subliniind că disciplina de care ne ocupăm este unitară şi relativ 

independentă, că este în continuă expansiune ca „ştiinţă socială a viitorului“ – după  expresia 

                                                 
1 Guy Barbichon, Sociologie de l’acteur et psychologie sociale, în „Connexions“, nr. 42, 1984, p. 34. 
2 Jean Dubost, Psychologie sociale versus psychosociologie?, în „Connexions“, nr. 42, 1984, p. 19. 
3 Willem Doise, Jean-Claude Deschamps, Gabriel Magny, Psihologie socială experimentală, Ed. Polirom, Iaşi, 

1996, p. 9.  
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lui Eugéne Enriquez4 –, preferăm denumirea de Psihosociologie, folosind-o alternativ cu cea 

de Psihologie socială atunci când ne referim la alţi autori, şi optăm pentru internaţionalizarea ei, 

conform principiului contextualităţii. 

În noul context european, psihosociologia românească, reluând legăturile strânse cu 

psihosociologia europeană, va trebui să răspundă, în primul rând, provocărilor sociale din Romania. 

Prin aceasta ea va putea contribui la relieful psihosociologiei europene și internaţionale. „Descrie 

ulița satului tău și vei intra în universalitate“ – spunea un mare prozator. Cu condiția ca talentul să-ţi 

fie susținut de un imens și constant efort. Credem că, într-un experiment bine controlat, acesta este 

şi imperativul psihosociologiei româneşti contemporane. 

 

4. Psihosociologia românească în noul context european 

Eșecul sistemului politic și economic din ţările fostului bloc socialist a dus la conturarea 

unui context social nou în întreaga Europă. Psihosociologia, oricum ar fi definită, studiază în esență 

relațiile interumane în cadrul social concret, fiind astfel intim legată de evoluția societăţii. Să ne 

gândim la debutul preocupărilor psihosociologice: să fi fost oare o pură întâmplare că fenomenul 

mulțimilor umane a generat prima interogație sistematică din domeniul psihologiei sociale? 

Celebra lucrare a lui Gustave Le Bon  „Psychologie des foules” (1895) a constituit un 

răspuns la provocările istoriei: lupta dintre revoluție și restaurație. Ca om de știință, Gustave Le 

Bon a căutat să explice catastrofele sociale din trecut și a încercat să afle cauzele dezorganizării 

sociale din Franța anilor săi. Acțiunea maselor și greșelile de guvernare ale clasei dominante – iată 

cele două elemente fundamentale spre care a condus reflecția fondatorului psihosociologiei 

franceze, care, în ultima parte a vieții, şi-a consacrat eforturile intelectuale pentru educarea elitelor 

în spiritul sporirii responsabilității politico-militare. Oamenii politici de talia lui Raymond Poincaré 

(preşedinte al Franței între 1913 și 1920) sau Theodore Roosvelt (președinte  al S.U.A. între anii 

1901 și 1909) au acordat atenția cuvenită viziunii lui Gustave Le Bon despre unitatea mintală, 

emoționalitatea și caracterul rudimentar al proceselor intelectuale ce ar caracteriza mulțimile. Nu 

stăruim aici și acum asupra valorilor și limitelor gândirii celui care – așa cum remarca Alice 

Wildener (1979) – a descris, mult înaintea lui George Orwell, și mai profund decât acesta, 

distrugerea personalității într-un sistem politic totalitar. Subliniem doar faptul că, încă de la 

constituirea ei, psihosociologia îşi trage substanța identică din contextul social imediat. 

Această idee a fost ilustrată de Serge Moscovici la cea de-a VIII-a Conferință Generală a 

Asociației Europene de Psihologie Socială Experimentală (Budapesta, iulie 1990). Reputatul 

psihosociolog francez îşi exprima convingerea că acum se derulează cel de-al doilea mare episod 

istoric şi cultural din evoluția psihologiei sociale (primul fiind legat de prăbușirea în anii ’70 a 

imperiilor coloniale). Noul context afectează nu numai existenţa socială, dar și pulsația științifică. 

Schimbările din fostul lagăr socialist – precizează Serge Moscovici – nu înseamnă reîntoarcerea la 

trecut și nici faptul că Estul va trebui să repete sau să copieze Vestul5. 

Psihosociologia românească, în noul context european, va fi recunoscută pe plan național și 

internațional numai dacă va renunța să mai copieze cercetarea psihosociologică de aiurea. Contactul 

cu progresele științelor socio-umane din Europa și din întreaga lume oxigenează, fără îndoială, 

imaginația științifică autohtonă. Calchierea degradează gândirea. După ce ani de zile ni s-a impus 

modelul marii științe din Est, acum să îmbrățișăm la fel de entuziast tot ceea ce poartă marca 

Vestului? S-a propus chiar să învățăm în universități după manuale occidentale. Am avut cândva 

parte de manuale străine; este adevărat, nu din Vest! Reînviem trecutul? Psihologia socială nu poate 

fi înțeleasă în afara ciclului lingvistic – menționa cu deplin temei Serge Moscovici. Ce semnificație 

poate avea pentru noi psihosociologia ruptă de limba română? Ne-am eliberat de un colectivism 

despotic, dar proslăvirea individualismului și proclamarea concurentei libere (de raporturile etnice?) 

nu ne apropie de idealul și modul de viață din Europa occidentală, care căuta forme de viață 

                                                 
4 Eugéne Enriquez, Éloge de la psychosociologie, în „Connexions“, nr. 42, 1984, p. 120. 
5 Serge Moscovici, New Problems for Social Psychology, în „European Bulletin of Social Psychology“, 1990, 

vol. 2, nr. 3, p. 3. 
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comunitară, modalităţi de coexistenţă demnă şi solidaritate umană. Deschiderea la dialog şi 

comunicare între indivizi şi grupuri umane funcţionează ca ideal în contemporaneitatea europeană. 

Noi avem un fel de a fi şi o tradiţie de viaţă comunitara. Să nu le ignorăm. Să ne fundamentăm 

aspirațiile pe tradițiile poporului nostru, să nu reluăm drumul parcurs de alții. Altfel ne îndepărtăm, 

nu intrăm în Europa! 
La forumul psihosociologilor de la Budapesta s-a vorbit despre apariţia unui nou tip uman, 

„homo europaeus“. Probabil că Europa occidentală este pregătită pentru zămislirea acestuia. 

Dincoace de fosta Cortina de fier popoarele sunt cuprinse într-o dramatică tendinţă de afirmare a 

identității naționale și culturale. Doar cunoscând specificul național vom înțelege și ne vom apropia 

cu demnitate de celelalte popoare europene. Astfel vor fi depășite „ismele“. 

Democrația ca tip de cultură emergentă în Europa, ca fapt social total, penetrând întreaga 

viață socială, relațiile în familie și la locul de muncă, raporturile interumane și intergrupale etc., 

impune schimbarea valorilor, renovarea mentalităților, instituirea unui alt univers spiritual, dominat 

de raționalitate, performanţă și moralitate. Schimbarea socială accelerată guvernează Europa. 

Psihosociologia, ca „știință a interacțiunii dintre schimbarea socială și opțiunea individuală“, ocupă 

azi un loc central în sistemul științelor socio-umane. Psihosociologia românească, în actualul 

context european, nu are altă alternativă de dezvoltare decât studiul concret al schimbării la nivel 

național și comparativ intercultural. 
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Abstract: 

The system of teaching process and the content of education, subject to the continuous 

process of transformation and adaptation, aims to the vocational training of young people. The 

training of future managers, with a view to managing sports organizations, aims at providing them 

with general and specialty knowledge, as well as with a good legal training related to the activity of 

physical education oriented and compatible with that of international structures. Sport has become 

a social institution and it meets the needs of the participants and the spectators based on 

regulations or the way to penalize the deviations from legal and moral rules. In order to prevent 

illicit manifestations and to remove legal liability the continuous updating of legal knowledge in the 

field sport is compulsory. Our aim is to inform the athletes to practice uncorrupted activities, in the 

spirit of Olympism and in accordance with the protection of the athletes and of the managers of 

sports clubs or associations.  
 

Keywords: legislation; sports; organizations; protection; rules. 

 

Ministerul Tineretului şi Sportului din România (restructurat prin Hotărârea Guvernului nr. 

11/09.01.2013) se găseşte în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, reorganizat prin 

Hotărârea de Guvern nr. 185/2013 şi reprezintă cadrul juridic cu privire la activităţile sportive. 

Ministerul Tineretului şi Sportului din România exercită atribuţii, emite ordine şi directive 

pentru reglementarea directă sau indirectă referitoare la organizarea şi funcţionarea cluburilor şi 

asociaţiilor sportive sau private după Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000. Acest minister, împreună cu 

federaţiile sportive naţionale, direcţiile judeţene pentru tineret şi sport (D.J.T.S. – înfiinţate prin 

Legea nr. 69/2000) şi Comitetul Olimpic Sportiv Român (C.O.S.R. – înfiinţat în anul 2004), care a 

înlocuit Comitetul Olimpic Român (C.O.R. – înfiinţat în 1914), au un rol important în dezvoltarea 

activităţilor sportive. 

Pe lângă aceste structuri întâlnim cluburile de fotbal organizate în Liga Fotbalului 

Profesionist din România şi organele de administraţie publică centrale sau locale ori alte organisme 

neguvernamentale, precum Consiliul Ştiinţei Sportului din România, înfiinţat în 2006. Ministerul 

Tineretului şi Sportului încearcă să suplinească unele carenţe ale legislativului şi urmăreşte să 

compatibilizeze legislaţia activităţii sportive cu cea a societăţilor economice de piaţă. 

Cu toate acestea, avem doar câteva acte normative sau legi speciale cu dispoziţii referitoare 

la înfiinţarea organizaţiilor sportive. În schimb, sportul modern s-a dezvoltat în Occident datorită 

voluntariatului şi asocianismului ca expresii ale liberei iniţiative individuale şi ale societăţii civile, 

iar în plan social sportul  a promovat şi întărit libera asociere. Cetăţenii statelor democratice 

beneficiază de dreptul la libera asociere. Extinderea acestui drept la nivel internaţional constituie 

indicatorul dezvoltării democratice a unui stat, potrivit Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului 

din 1948 sau pe baza Pactului internaţional referitor la drepturile civile şi politice din 1966. La 

articolul 37, alin. (1), Constituţia României prevede: „Cetăţenii se pot asocia liber în partide 

politice, în sindicate şi în alte forme de asociere”. 

Pe baza Ordinului Ministrului Tineretului şi Sportului nr. 510/1994 a fost descentralizată 

activitatea sportivă, creată posibilitatea dreptului la liberă asociere şi aprobate normele de 

organizare şi funcţionare a cluburilor şi asociaţiilor sportive de drept privat. Această iniţiativă a avut 

un rezultat pozitiv în plan politic, economic şi a determinat mărirea numărului practicanţilor 

sporturilor. Acelaşi ordin, la art. 6 alin. (2), prevede „normele generale privind organizarea şi 
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funcţionarea cluburilor sportive”, iar la art. 1 alin. (1) prezintă „normele generale privind 

organizarea şi funcţionarea asociaţiilor sportive”. 

Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociaţii şi Fundaţii) prevedea: „Cluburile 

sportive pentru persoane juridice de drept privat se înfiinţează în conformitate cu procedura stabilită 

de lege”, iar în continuare stabilea: „Asociaţiile sportive sunt persoane juridice constituite în baza 

dreptului la asociere liberă a cetăţenilor, potrivit procedurii stabilite” de această lege. Această lege 

se referă la „asociaţii” şi „fundaţii” şi prevede regulile de înfiinţare a persoanelor juridice de drept 

privat fără scop lucrativ sau patrimonial. Prin această lege a fost reglementat dreptul comun în 

privinţa asociaţiilor non-profit, iar organizaţia care nu este reglementată prin lege specială va 

respecta Legea nr. 21/1924. Dispoziţiile acestei legi se aplică ca drept comun atunci când legile 

speciale care se referă la aceste persoane nu prevăd norme derogatorii. 

Caracterul nelucrativ reiese din faptul că beneficiile realizate nu se distribuie niciodată între 

asociaţi şi se folosesc integral pentru atingerea scopului propus. Eventualele remuneraţii primite de 

asociaţi reprezintă contravaloarea muncii prestate în cadrul asociaţiei. Educaţia fizică şi sportul 

şcolar se desfăşoară în unităţile de învăţământ public sau privat, iar alte activităţi sportive se 

organizează în cluburile şi asociaţiile publice (înfiinţate în temeiul Legii nr. 21/1924) sau în 

cluburile private ce funcţionează ca societăţi non-profit organizate în baza Ordinului nr. 510/1994. 

Natura juridică a persoanelor juridice este distinctă de natura juridică a cluburilor şi asociaţiilor 

sportive, deoarece organizaţiile sportive au fost constituite cu scopul şi interesul de a fi persoane 

juridice. 

Înfiinţarea organizaţiilor sportive este de natură nepatrimonială, cu scopul satisfacerii unor 

interese cu caracter economic evaluat în bani. Persoanele cu scop nepatrimonial (organizate în 

temeiul Legii nr. 21/1924) pot organiza unele activităţi pentru obţinerea profitului în vederea 

îndeplinirii scopului nepatrimonial.  Cluburile sportive urmăresc promovarea şi practicarea 

disciplinelor sportive, participarea sportivilor la activităţi şi competiţii sportive pentru obţinerea 

victoriei şi a performanţei sportive. Activităţile cluburilor publice şi private se desfăşoară pe baza 

statutului propriu, adoptat de adunarea generală şi aprobat de Ministerul Tineretului şi Sportului, cu 

respectarea obligatorie a normelor din domeniul sportului. Asociaţiile sportive urmăresc 

organizarea sportului pentru toţi, pe baza programelor federaţiilor române de specialitate şi ale 

direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret. Secţiile de performanţă din cadrul asociaţiilor pot 

funcţiona când sunt afiliate la federaţiile sportive de specialitate. Activitatea asociaţiilor sportive se 

desfăşoară pe baza statutului propriu adoptat de adunarea generală cu respectarea actelor normative 

din domeniul sportului. Aşadar, cluburile sportive aparţin persoanelor juridice de drept public sau 

privat şi se supun aceloraşi reglementări. 

Profesorii Boroi, Mureşan şi Boar au arătat că practica judiciară antebelică prevedea că 

numai persoanele juridice de drept public se constituie prin lege, iar cele de drept privat, la care se 

referă Legea nr. 21/1924, se înfiinţează întotdeauna prin iniţiativa particularilor. Pe lângă această 

lege se presupunea că în viitor numai persoanele de drept public se vor mai înfiinţa prin lege, iar 

cele de drept privat intră în competenţa instanţelor judecătoreşti. Legea nr. 21/1924 reglementează 

toate aspectele şi condiţiile cu privire la participarea cluburilor la viaţa juridică. Onoarea este 

aprecierea socială a personalităţii, a meritelor sale şi reflectă tendinţa omului de a-şi păstra 

reputaţia. Potrivit procedurii acestei legi, natura juridică a cluburilor recunoscută de instanţa 

judecătorească cu avizul ministerului de resort impune şi caracterul juridic al activităţilor non-

profit. Organele internaţionale ale sportului sunt organizaţii neguvernamentale şi sunt incluse în 

organismele cu personalitate juridică nelucrative constituite la iniţiativa persoanelor fizice sau 

juridice de drept privat şi de diferite naţionalităţi: Consiliul Ştiinţei Sportului din România, 

federaţiile sindicale şi liberale, etc. Toate acestea, în multe situaţii, au un regim juridic care aparţine 

de jurisdicţia statului unde au sediul organizaţiile sportive înfiinţate pe teritoriul unui stat sau care 

funcţionează pe teritoriul altui stat, sunt subordonate legilor ţării conform principiului teritorialităţii. 

Dacă ne referim la Comitetul Internaţional Olimpic vom observa că sunt abateri de la regulă. 

În Charta Olimpică, la art. 11, Comitetul Internaţional Olimpic apare ca „o asociaţie de drept 

internaţional cu personalitate juridică”, aspect care neagă orice „reverenţă” la dreptul unui stat, care 

încearcă să evite subordonarea incompatibilă cu o propagare universală. Excepţiile de la regula 
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principiului teritorialităţii au fost posibile deoarece unele state găzduiesc organizaţii şi tribunalele 

acestora admit uşor ca federaţia internaţională să acţioneze în justiţie şi să beneficieze de o 

personalitate juridică funcţională, cu recunoaşterea capacităţii procesuale, conform doctrinei 

franceze a teoriei relativităţii persoanelor morale, chiar dacă nu a realizat demersurile de constituire 

a unei organizaţii cu personalitate juridică. Uneori, prin unele dispoziţii legale, a fost acordat unor 

organizaţii sportive internaţionale un statut privilegiat. Prin comparaţie cu unele organizaţii 

interstatale, în 1981, Consiliul Federaţiei Elveţiene a hotărât să aprobe ca sediul Comitetului 

Internaţional Olimpic să funcţioneze pe teritoriul acestui stat. 

De multe ori şi de drept situaţia organizaţiilor neguvernamentale a fost deficitară pentru că 

acestea sunt subordonate în menţinerea actului favorabil decis în privinţa lor. Pe lângă faptul că 

situaţia se înscrie în afara limitelor statului, acest aspect este deficitar deoarece se pot pierde 

graniţele drepturilor sale. În situaţia Comitetului Internaţional Olimpic, riscurile sunt minore sau 

inexistente, deoarece investitura lui este însoţită de legalitate şi protecţie juridică. Investitura 

sportivă, independentă de voinţa statului, a devenit operaţională încă de la constituirea primelor 

organizaţii neguvernamentale cu caracter sportiv (investirea C.I.O. a fost realizată pe baza actului 

din 1895), astfel că aceste organizaţii au obţinut legitimitatea şi legalitatea funcţionării. Acum 

înţelegem sensul realităţii şi legalităţii funcţionării acestui organism din acea perioadă, deoarece nu 

există cadrul legal privind constituirea organizaţiilor neguvernamentale cu personalitate juridică. 

Legislaţia unor state acceptă regulamentele emise de federaţiile internaţionale şi recunoaşte 

acordurile internaţionale încheiate între părţi. Pe plan internaţional sunt recunoscute destule 

documente, aşa cum se cunosc acordurile încheiate în 1984 între UNESCO şi C.I.O., Tratatul de la 

Nairobi încheiat în 1994 cu privire la protecţia simbolului olimpic sau înţelegerile între UNESCO şi 

Consiliul Europei privind respectarea existenţei şi autonomiei mişcării sportive internaţionale. 

Organismele internaţionale ale sportului îndeplinesc mai multe funcţii, printre care: 

stabilirea reglementărilor cu caracter tehnic specifice sportului; rezolvarea diferenţelor ce pot să 

apară în urma derulării acestor activităţi specifice; susţinerea financiară a acestor activităţi. Pe baza 

acestor funcţii, organizaţiile sportive îşi vor asuma obligaţiile de a exercita drepturile conform 

obiectului lor de activitate, cu respectarea legislaţiei statului unde funcţionează. 

Dacă interpretarea unor norme nu este în concordanţă cu legislaţia, pot apărea raporturi 

juridice litigioase aşa cum sunt cele legate de libera circulaţie a jucătorilor sau conflicte de legi între 

structurile internaţionale ale sportului şi unele state, deşi în această direcţie sunt realizate progrese 

semnificative în legislaţia Uniunii Europene. 
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Abstract: 

The public authorities and institutions must, through their entire activity, pursue the 

satisfaction of the general interest of the population, and the public administration institutions have 

an obligation to approach the members of the local communities and to maintain a permanent 

contact with them. In this respect, the public administration as a whole must communicate, be open 

to dialogue, respect and take into account the citizen. 

The information and public relations activity is a distinct function of the management which 

consists in establishing and developing a permanent communication with the public institutions and 

the citizens, communication which is carried out in accordance with the specific legislation in force. 

 

Keywords: public authorities; public relations; presidential administration. 

 

1. Consideraţii generale privind organizarea sistemului administrației publice 

Structura sistemului administraţiei publice poate fi cercetată sub două aspecte: din punct 

funcţional şi din punct de vedere teritorial.  

Astfel, structura funcţională desemnează sistemul în a cărui alcătuire intră organe ale 

administraţiei grupate în raport de competenţa lor materială şi de domeniile de activitate pe care le 

vizează. 

Structura teritorială are în vedere organizarea sistemului administraţiei publice ţinând 

seama de competenţa teritorială a organelor componente, a unităţilor administrativ-teritoriale care 

îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul statului. 

În opinia profesorului Antonie Iorgovan, organul administraţiei publice este „acea structură 

organizaţională care, potrivit Constituţiei şi legii, are personalitate de drept public şi acţionează, din 

oficiu, pentru executarea legii sau prestarea serviciilor publice, în limitele legii, sub controlul, direct 

sau indirect al Parlamentului”1 . 

În organizarea sistemului organelor administraţiei publice se au în vedere criteriul teritorial 

şi cel funcţional2. Potrivit criteriului terotirial, sistemul este structurat în: 

- organe centrale, reprezentând acele organe ale administraţiei publice care au compenţa 

teritorială extinsă pe întreg teritoriul statului; 

- organe locale, care au o competenţă teritorială redusă la nivelul unităţilor administrativ-

teritoriale. 

Pornind de la dispoziţiile Constituţiei, putem vorbi despre o mulţime de organe care au 

caracteristici proprii în ceea ce privește denumirea, forma de organizare, natura juridică, dar cu 

toate acestea au în comun activitatea de organizare a executării şi executarea în concret a legii, ceea 

ce este de fapt specific administraţiei publice. 

                                                 
1 Antonie Iorgovan, Drept administrativ.Tratat elementar, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, p. 262 şi urm. 
2 Ioan Alexandru, Administraţia publică, Ed.Lumina Lex, Bucureşti, 1999, p. 240 şi urm. 
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Prima componentă a puterii administrativ-executive este Preşedintele României, care,  

potrivit art. 80 din  Constituţie,  apare într-o triplă situaţie: de şef al statului, de şef al executivului 

alături de Guvern, de garant al Constituţiei şi mediator între puterile statului3. 

 

2. Consideraţii generale privind instituţia prezidenţială 

Instituţia şefului statului cunoaşte o evoluţie de-a lungul istoriei moderne şi contemporane 

atât sub aspectul condiţiilor de formă cât şi al modului de organizare a acestei instituţii. 

În statele a căror organizare are la bază principiul separaţiei puterilor în stat, sistemul 

funcţionează ţinând seama de cele trei puteri: legislativă, manifestată prin activitatea desfăşurată în 

Parlament, executivă pusă în valoare de către Guvern şi judecătorească. 

În doctrină, instituţia şefului statului este asimilată de puterea executivă, astfel încât putem 

vorbi despre „şeful puterii executive” sau despre „şeful executivului”. 

Instituţia şefului statului nu trebuie privită ca putere separată față de cele trei puteri 

recunoscute de Montesquieu, ci mai degrabă analizată prin prisma prevederilor articolului 1 alin.4 

din Constituţia României, potrivit cărora statul se organizează având la bază principiul separaţiei şi 

echilibrului puterilor legislativă, executivă şi judecătorească în cadrul democraţiei constituţionale.4 

Şeful statului poartă răspunderea pentru soarta naţiunii şi, în această calitate, nimic nu îi 

poate fi indiferent. Aşa cum este prevăzut în Constituţia ţării, Preşedintele României, în calitatea sa 

de şef de stat, este garantul independenţei, unităţii şi integrităţii teritoriale ale ţării, ceea ce înseamnă 

că dispune de posibilităţi constituţionale pentru a preveni afectarea acestora.  Şi aceasta nu numai pe 

tărâmul măsurilor efective, desigur, necesare în caz de agresiune, dar şi prin activitatea desfăşurată 

de pe plan diplomatic, internaţional (respectiv în relaţiile dintre state şi reprezentanţii lor, precum şi 

în domeniul încheierii de tratate internaţionale). În ceea ce priveşte prerogativa de a veghea la 

respectarea Constituţiei, aceasta nu trebuie privită doar într-un sens pasiv, detaşat, ci ca o atribuţie 

efectivă, care implică direct pe Preşedinte, în afara legii fundamentale a ţării. Astfel, acesta se poate 

adresa Curţii Constituţionale, înainte de promulgarea unei legi, în situaţia în care o consideră 

neconstituţională.5 

Din analiza art. 80 coroborat cu celelalte dispoziţii constituţionale, reiese că au fost puse în 

evidenţă trei funcţii prezindenţiale: de mediere, de reprezentare şi de garant. 

Funcţia de mediere derivă din rolul Preşedintelui României cu privire la desfăşurarea vieţii 

în stat în condiţii de normalitate, materializate în special prin buna funcţionare a autorităţilor 

publice, în sensul de a preîntâmpina sau împiedica producerea unor blocaje instituţionale care pot 

apărea în exerciţiului atribuţiilor acestora. Aceasta este materializarea prerogativei prezidenţiale, iar 

mijlocul de înfăptuire pus la dispoziţie de norma constituţională este tocmai funcţia de mediere între 

puterile statului. 

Preşedintele României este „reprezentantul” statului român în interpretarea juridică a 

textului putând să-l reprezinte şi să acţioneze în numele lui.6 

 

3. Actele Preşedintelui României 

În literatura de specialitate se face distincţia între actele politice ale preşedintelui: mesaje, 

declaraţii, apeluri etc. şi actele juridice la care se referă dispoziţiile art.100 din Constituţia 

României. Propoziția „Preşedintele, în exercitarea atribuţiilor sale, emite decrete” înseamnă că, în 

exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele emite decrete care se publică în Monitorul Oficial al 

României, nepublicarea acestora atrăgând inexistenţa lor din punct de vedere juridic. 

                                                 
3 A se vedea Antonie Iorgovan, op.cit, p. 290. 
4 Emanuel Albu, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Partea I, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 

2005, p. 88. 
5 Gh.Bică, Adriana Belu, Mariana Ciocoiu, Paul Rotaru, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Note de curs, 

Ed.Sitech, Craiova, 2005, p. 60. 
6 Ibidem, p.173. 
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Astfel, putem spune că este stabilită regula generală prin dispoziţiile Constituţiei, fără însă a 

limita sau specifica, că în funcţie de natura atribuţiilor, Preşedintele are la dispoziţie atât decretele 

cât şi alte forme de activitate , având libertatea de a decide sub ce formă se va concretiza o anumită 

atribuţie.  

În doctrină s-au cristalizat câteva caracteristici ale decretelor Preşedintelui, aspecte ce 

caracterizează regimul juridic al acestora.   

În primul rând decretele Preşedintelui sunt acte administrative, ceea ce înseamnă că sunt 

manifestări de voinţă cu caracter unilateral şi care au ca scop modificarea realităţii juridice de la un 

anumit moment, ţinându-se seama de faptul că este vorba de o putere publică. 

Fiind acte administrative, decretele Preşedintelui vor fi supuse controlului de legalitate 

exercitat de instanţele de contencios administrativ, cu precizarea faptului că există şi decrete care 

sunt sustrase acestui control, spre exemplu decretele prin care se concretizează raporturile 

constituţionale dintre Preşedinte, pe de o parte şi Guvern şi Parlament, pe de altă parte. 

 

4. Concluzii 

Activitatea privind relațiile publice vizează informarea corectă și completă a populaţiei şi a 

instituţiilor publice sau private cu privire la diversitatea problemelor ce pot apărea în aplicarea legii. 

Finalitatea activităţii de relaţii publice o reprezintă corecta percepţie a cetăţenilor și a instituțiilor 

sau autorităților administrative asupra activităților, evoluțiilor sau tendințelor, în scopul identificării, 

prevenirii şi, după caz, al gestionării acelor disfuncţionalităţi de comunicare prezumate cu potenţial 

de afectare a imaginii autorității, în cazul nostru a Instituției Președintelui. 
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Abstract: 

The time we live in is marked by profound movements of the population at the planetary level, 

with consequences that cause major imbalances and sometimes unpredictable effects that are hard 

to counteract. 

The reasons for such an exodus of the population are multiple: from faraway poverty to social 

categories that lead to the disappearance of the individual, to the natural desire of a better 

standard of living, a level of culture and civilization superior to religious independence or the ideal 

of construction a better future for the migrant and his family. And above all, the desire to save 

themselves from possible hostile actions that are meant to completely eliminate or subjugate man. 

The beginning of the 21st century has been marked by such phenomena as Europe and other 

continents have faced with the most diverse social, economic and political phenomena. From a 

spectacular economic growth to a devastating economic crisis, from the galloping technological 

evolution to falling birth rates and the aging of the population, from the development of democratic 

values to the political and even military oppression of some countries under the fairly transparent 

mask of " supporting peoples friendly ". 

 

Keywords: illegal migration; criminal organizations; migrants trafficking; trafficking in human 

beings; cross-border crime. 

 

1.Introducere 

Analizând fenomenul migrației umane și valorile îngrijorătoare pe care le-a atins acest fenomen în 

ultimii ani, se desprinde concluzia că asistăm la adevărate drame umane, care marchează viața și 

existența unor nefericiți ai sorții. 

Pe de altă parte vom constata că efectele migrației sunt cu mult mai ample decât pot părea la 

prima vedere, ținând seama de extinderea analizei cu privire la impactul pe care îl are acest fenomen 

asupra țărilor și populației pe care migranții le tranzitează sau pe care le aleg ca destinație.  

Fiecare stat are sisteme de organizare culturală, judiciară, economică dar și administrativă proprii,  

sisteme care în mod direct sau indirect sunt afectate de fenomenul migraționist. Iar pentru că nu pot fi 

acoperite toate aceste implicații în cuprinsul unui articol vom face scurte referiri la implicațiile pe care le 

are migrația asupra sistemului administrației publice de la noi din țară. 

Din acest punct de vedere, organele administrative, fie centrale fie locale, se confruntă cu 

adevărate provocări legate de migranții care fie traversează țara noastră alegând să rămână pe teritoriul 

nostru o perioadă mai mare sau mai mică de timp, fie de cei care aleg să rămână definitiv pe teritoriul 

nostru, încercând astfel să-și resonstruiască o viață mai bună sau uneori chiar să-și salveze viața. 

Provocările mai sus amintite sunt legate de activitățile ce presupun: 

- eforturi susținute din partea autorităților admistrative centrale și locale cu atribuții 

în domeniul apărării siguranței naționale, a ordinii și liniștii publice dar și cele care 

au ca atribuții apărarea frontierelor țării noastre, împotriva oricăror acte cu 

potențial terorist ori pentru a împiedica pătrunderea ilegală a oricărei persoane pe 

teritoriul României 

- identificarea și stabilirea situației juridice a migranților care pătrund legal sau 

ilegal pe teritoriul nostru 

- demersuri diplomatice realizate de organele administative centrale pentru a 

concluziona dacă aceștia au statut de refugiat sau azilant politic 
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- trierea, cazarea și protecția socială a migranților 

- inserarea acestora în viața socială specifică comunității locale unde au fost plasați 

ș.a. 

Pentru a înțelege mai bine cauzele generatoare dar și condițiile favorizante ale migrației de-a 

lungul vremii, se impune o scurtă analiză a acestui fenomen inclusiv din perspectivă istorică.  

Aprofundând, vom constata că migrația a existat încă din cele mai vechi timpuri, nefiind 

bineînțeles categorisită în acest mod, însă această mișcare a oamenilor care a îmbrăcat forme mai  ample 

sau mai restrânse, poate fi întâlnită sub diverse manifestări chiar și în perioadele în care nu existau 

moduri de  organizare statală sau socială așa de bine structurate ca cele din zilele noastre. 

Astfel a apărut fenomenul colonizării zonelor cu potențial de dezvoltare economică ori a zonelor 

în care supraveițuirea prin conviețuire a indivizilor era cu mult mai propice decât în arealurile din care 

proveneau oamenii, iar ca efect imediat a apărut fenomenul  depopulării acelor teritorii, cu urmările 

specifice acestui fenomen, printre aceste putând fi constatate abandonarea unor suprafețe întinse de teren 

sau depopularea unor așezăminte ce anterior au fost apreciate ca fiind optime apariției și dezvoltării unei 

organizări umane. 

Exemple pot fi multe în acest sens de-a lungul istoriei, iar aici putem aminti expansiunile 

popoarelor migratoare din perioada  secolelor III , IV și V respectiv goții – un popor germanic răsăritean 

care au migrat din Scandinavia către zona Estică și Nord-Estică de astăzi a Europei, hunii – de origine 

turcă sau mongolică și care au migrat din zona Asiei către Europa de Vest, gepizii - migratori de origine 

germanică care în secolul al V-lea au migrat din Marea Baltică spre Bazinul Pannonic, ajungând și pe 

teritoriul țării noastre, vandalii – popor germanic din țările nordice de azi ale Europei care au migrat 

către zona de Sus și Est a Europei (distrugând totul în cale, de aici și sintagma vandalismului), francii – 

triburi vest-germane iar apoi anglo-saxonii – de asemena triburi germane care s-au stabilit pe teritoriul 

de azi al Marii Britanii.    

Această primă etapă de migrare a populațiilor a fost continuată mai apoi în perioada secolelor VI-

IX: avarii din Asia Centrală către Europa de Est, slavii dinspre răsărit către centrul și estul Europei , 

bulgarii, normanzii și ungurii. 

Analizând cauzele care au determinat aceste migrari ale populației vom constata (sigur la un nivel 

cu mult mai puțin dezvoltat decât cel din zilele noastre), că sunt destul de apropiate cu cele de azi. De 

asemena obiectivele sunt aproximativ aceleași și sunt legate de stăpânirea unor zone cu potențial 

economic sau strategic din punct de vedere militar. Dar pentru că față de acele vremuri natura umană a 

evoluat mult, au apărut noi interese bazate pe cultură, inclusiv pe dominația culturii religioase. 

 

2.Migrația de la istorie la actualiate 

Descoperirile istorice dar în special munca asiduă a istoricilor și arheologilor, au scos în evidență 

caracteristicile comunităților de popoare migratoare, una din acestea fiind reprezentată de faptul că se 

mutau dintr-un loc în altul și nu rămâneau stabilite într-o singură locație. Multe culturi au la bază cultura 

nomadică, pentru ca această caracteristică să se atenueze până la dispariție o dată cu evoluția societății, 

determinată de progresul economic bazat pe procesul de industrializare. 

Și atuci se naște întrebarea firească de ce ? 

Răspunsul unori întrebări dificile îl găsim deseori în lucrurile evidente. Iar evidența ne arată 

comportamentul uman care are ca principală motivație dezvoltarea și bunăstarea. Uneori cu orice preț. 

Așa cum nomazii pastorali care creșteau turme de animale se mutau cu turma mereu în alt loc 

pentru a exploata bogățiile unor teritorii pentru ca apoi să se deplaseze în același scop în alte zone, tot 

așa se întâmplă și în zilele noastre dar sub alte forme de exploatare economică și la un cu totul alt nivel ( 

interes mascat uneori chiar de așa zisele acțiuni de sprijinire a dezvoltării economice a teritoriilor de 

exploatat). 

Dar pentru o abordare corectă și cuprinzătoare a problematicii migarției, se impune pentru început 

o clarificare a terminologiei în acest domeniu. Astfel vom aborda definirea sumară a noțiunilor de 

migrație, emigrație și imigrație. 

Migrația semnifică deplasarea unei categorii de populație dintr-o regiune în alta, cu scopul de a se 

stabili acolo. Acest proces reprezintă deci o acțiune de deplasare cu scopul evident de stabilire într-o altă 

arie teritorială. 
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Emigrarea constituie acțiunea individului sau unei mulțimi de indivizi de a părăsi țara sau aria 

teritorială de origine, pentru a se stabili ulterior într-o altă țară. 

Imigrarea este specifică statelor gazdă și constă în intrarea pe teritoriul unei țări a unui străin 

pentru a se stabili acolo. 

În acest sens nu trebuie confundat termenul de „străin” cu „imigrant” cum uneori o fac din păcate 

unele administrații care îi contabilizează pe deținătorii de permise de ședere ca imigranți. Exemple în 

acest sens sunt studentul aflat la studii în altă țară, diplomații sau turiștii, aceste categorii nefiind 

imigranți sau emigranți.  

Se reține deci că fenomenul imigratiei este deci un fenomen cu caracter international și are ca 

punct de plecare țara de origine a emigrantuluii iar ca punct de sosire țara în care urmează să se 

stabilească persoana respectivă.  

Pierre George1, un distins geograf și remarcabil om de știință francez, în studiile sale face 

distincție între patru categorii de migranți și anume: 

• prima categorie o reprezintă persoana care dorește schimbarea țării de origine, inclusiv a 

naționalității țării de origine cu cea a țării ,,adoptive” 

• persoana care dorește să muncească într-o altă țară pe o perioadă determinată de timp 

• acea persoană care a fost îndepărtată printr-un act al puterii de stat din țara sa de origine 

• persoana care are statut de refugiat cu scopul de a se adăposti ori a găsi sprijin sau ocrotire 

în fața unei primejdii venite din țara sa de origine 

Din punct de vedere teritorial, migrația poate fi clasificată în 

➢ migrație internă 

➢ migrația externă sau internațională 

Migrația internă este acel tip de migrație care există și se manifestă în interiorul unui  stat. Aceasta 

poate avea multiple cauze ce pot fi de natură economică, de plasare a forței de muncă, de natură 

familială sau de conjunctură. Ea desemnează deplasarea populaţiei ce aparține unei regiuni către altă 

regiune, îndeosebi din zonele rurale către cele urbanizate, dar şi dinspre o anumită zonă mai puțin 

dezvoltată din punct de vedere social spre alta mai evoluată. În aceste situații cei care se deplasează nu 

sunt cei mai săraci, ci membrii unei comunități ce au capacitatea de a sesiza decalajul dintre aspiraţiile 

lor şi posibilitatea de a le realiza. Efectul principal al migraţiei este acela că îi constrânge pe cei care 

migrează să-şi elaboreze o serie de roluri noi. 

 Migrația externă sau internațională este acea formă de manifestare umană ce are ca spațiu 

teritorial de acțiune în exteriorul frontierelor unei țări. Această formă a migrației poate fi determinată de 

cu totul alte cauze decât cea internă și anume:migrația bazată pe dorința de dezvoltare economică 

individuală cu riscurile unei alte forme de organizare statală, altă cultură și limbă de comunicare, 

dezvoltarea carierei, reîntregirea familiei, migraţia forţată de calamităţi naturale, persecuţii politice, 

religioase, de războaie sau conflicte militare etc. 

Din punct de vedere juridic și de respectare a normelor statale și interstatale privind circulația 

populației, migrația poate fi clasificată în  

o migrație legală 

o migrație ilegală sau delictuală 

 

2.1.Migraţia legală este acea formă cunoscută, acceptată și controlată de fiecare stat în parte ce 

vizează mișcarea populației în afara granițelor țării de origine pentru o perioadă mai mică sau mai mare 

de timp, de regulă fiind vizate domeniile privitoare la locurile de muncă și diversitatea acestora. În acest 

sens, statele partenere încheie acorduri, înţelegeri, tratate sau convenţii prin care acordă facilităţi 

lucrătorilor care migrează legal şi se obligă să respecte condiţiile legale de muncă şi de protecţie socială 

ca şi pentru cetăţenii proprii. La respectarea acestor drepturi şi obligaţii veghează reprezentanţii statelor 

de origine care, în virtutea atribuţiilor cu care sunt investiţi, pot interveni pe lîngă autorităţile statului 

beneficiar în vederea respectării obligațiilor asumate. În acest mod, migraţia poate fi uşor controlată de 

                                                 
1 Pierre George (1909-2006)  geograf  francez și om de știință 
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statul beneficiar al muncii prestate pentru că acesta oferă locurile de muncă pe care cetăţenii săi nu le-au 

ocupat din diverse motive, dar și locuri de muncă cu un grad ridicat de calificare(import de inteligență 

sau pregătire într-un anumit domeniu). 

Migraţia legală dă posibilitatea statelor din care provin migranții să colecteze impozitele și taxele 

corespunzătoare câştigurilor realizate de proprii lucrători în străinătate şi să cuantifice aceste venituri.  

 

2.2.Migraţia ilegală reprezintă modalitatea ilicită folosită de persoanele care nu pot accesa calea 

legală pentru a pleca în altă țară. Acest tip de migrație face parte din categoria infracțiunilor 

transfrontaliere, sancționate de legea penală a fiecărui stat și în care sunt angrenate mai multe persone cu 

roluri și atribuții bine definite, uneori îmbrăcând forma unor adevărate grupări de criminalitate 

organizată. Membrii acestor grupări de regulă aparțin statelor fie de origine a migranților fie de 

destinație a acestora, însă în ultima perioadă de timp grupările au în componență membri amplasați în cu 

totul alte țări decât cele vizate, inclusiv în țările de tranzit ale migranțior. În tot acest mecanism sunt 

angrenate sume mari de bani care au menirea de a asigura logistica necesară transportului emigranților 

(mijloace de transport, mijloace de comunicației, locații de găzduire temporară, echipament etc) dar 

bineînțeles și un profit pe măsura riscurilor asumate și a implicării în acest mecanism, a membrilor 

grupărilor infracționale. Iar aceste sume de bani provin de la cei ce aleg această cale de a se stabili într-o 

altă țară. 

Iar ingeniozitatea membrilor grupărilor infracționale uneori deplășește așteptările și chiar 

posibilitățile de contarcarare ale autorităților. Aici putem aminti folosirea de mijloace de comunicații ce 

nu pot fi interceptate sau identificate după caracteristicile individuale de identificare(telefoane mobile 

clonate - uneori o serie a unui telefon mobil, acel EMAI, apare ca fiind folosit în același timp în sute de 

locuri, fără să poată fi localizat sau identificată persoana care îl utilizează, folosirea rețelelor de telefonie 

cu conexiune prin wireless sau transfer de date, aparate portabile de emisie recepție de mare putere, 

tablete electronice ș.a.), folosirea metodelor de supraveghere a mijlocului de  transport ce prezintă 

interes prin utilizarea emițătoarelor tip baliză GPS, folosirea metodelor ,,antemergător” adică acele 

mijloace de transport care se deplasează cu mult în fața vehiculului ce transportă migranții, cu scopul de 

a identifica și transmite potențiale pericole întâlnite pe traseul de urmat etc.  

La toate acestea se adaugă diferenţele în materie de legislaţie ale ţărilor sursă, de tranzit sau ţintă 

care îngreunează lupta autorităţilor pentru combaterea acestui fenomen. Nu trebuie uitat nici aportul 

migranţilor care, în îndeplinirea scopului la care aspiră sau la ameninţările ori indicaţiile traficanţilor, 

preferă să păstreze tăcerea sau să nege orice legătură cu persoanele ori grupurile infracţionale care îi 

ajută. 

Statistici ale O.N.U. relevă că profiturile obţinute din traficul internaţional cu fiinţe umane – aici 

intrând proxenetismul internaţional, traficul cu cerşetori, cu handicapaţi, cu copii, precum şi migraţia 

ilegală – de la începutul secolului XXI şi pînă în prezent, au fost mai mari cu aproape 50% decât 

câştigurile obţinute din traficul internaţional cu autoturisme furate şi cu cca. 25% mai mari decât cele 

obţinute din traficul de droguri. Iată de ce cunoaşterea fenomenului migraţiei ilegale este importantă 

pentru stat. 

Fenomenul migrației este tot mai pregnant și nu doar la nivelul Europei ci și pe teritotiul altor 

continente.Iar țara noastră nu este nici ea ocolită. 

O dată cu deciziile politice ferme adoptate de unele țări, rutele migrației au cunoscut modificări 

importante. Astfel presiunea migratorie s-a mutat pe linia Turcia-Grecia-Bulgaria-Serbia iar apoi către 

diferite țări din centrul și vestul Europei, însă tot mai des există și ruta ce vizează trecerea frontierei 

dintre Bulgaria și România,fie cu mijloace de transport prin punctele de trecere a frontierei, migranții 

fiind ascunși în compartimente ale mijlocului de transport special amenajate, fie prin traversarea 

fluviului Dunărea în mod ilegal pe apă, fiind folosite în acest sens ,,călăuze” români care cunosc foarte 

bine topografia terenului, zonele de patrulare ale poliției de frontieră, utilizând inclusiv mijloace de 

transport pe apă sau terestre, în colaborare cu ,,partenerii” lor bulgari. 

Ca o dovadă a creșterii alarmante a numărului de migranți ce pătrund pe teritoriul Romăniei, sunt 

chiar statisticile poliției de frontieră române conform cărora numărul străinilor care au încercat să intre 

ilegal în România s-a triplat în prima parte a anului 2017, majoritatea acestora fiind musulmani.  

Autoritățile române au depistat în primele șase luni ale acestui an aproape 2500 de cetăţeni străini care 
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au încercat să treacă ilegal frontiera de stat, din care cca 1500 pe sensul de intrare în ţară şi peste 1000 

de străini pe sensul de ieşire din ţară. Aceștia au provenit din Irak, Siria, Pakistan, Afganistan, Iran, 

Turcia, India, Kosovo, Bangladesh şi Palestina și toți rămân în țară fiind cazați în centrele pentru 

migranți, pe perioada desfășurării procedurilor legale în materie, timp în care primesc și asistență plătită 

de statul român. 

Comparativ în cursul primelor șase luni ale anului 2016, autoritățile române au depistat aproape 

400 de străini care au încercat să intre ilegal în România din care cca 150 care au încercat să iasă ilegal.  

Garda de Coastă românească a interceptat în Marea Neagră mai multe ambarcațiuni ce transportau 

migranți, un exemplu fiind în acest sens evenimentul din data de 13 august 2017 când, o ambarcaţiune 

cu pavilion turcesc, suspectă de migrație ilegală, se îndrepta spre România transportând  69 de irakieni 

la bord, aceasta fiind una din situațiile în care migranții au încercat să intre în țară pe cale maritimă. 

Cauzele dar și efectele fenomenului de migrare ce se manifestă în zilele noastre sunt multiple.  

Deși în cea mai mare parte există o diferențiere clară a cauzelor ce determină o migrare a 

populațiilor din anumite zone către altele, uneori aceste cauze sunt atât de strâns legate între ele încât 

devin interdependente. Iar aici poate fi amintită interferența cauzelor economice determinate de un trai 

subuman, accentuate de cauzele cu caracter fanatico-religios privind convertirea la un anumit tip de 

religie ori suprapuse peste acea presiune determinată în mod deliberat de oameni sau regimuri politice, 

conform cu obiectivele meschine ale acestora. Și nu trebuie uitată motivația la fel de lipsită de nuanțe 

umane a unor lideri sau curente politice din țări dezvoltate, de a promite o viață cu mult superioară 

năpăstuiților ce aleg să emigreze către aceste tărâmuri ale făgăduinței, interesul ascuns fiind acela de 

exploatare a forței de muncă ce urmează a fi plătită cu mult sub nivelul obiectiv și normal dar și o așa 

zisă întinerire și revigorare a ofertei existentă pe piața forței de muncă. 

Iar toate acestea determină efecte negative majore, greu sau imposibil de anticipat. 

Principalele efecte care trebuie analizate sunt cele de natură socială, pentru că nimic nu este mai 

presus decât omul și comunitatea din care acesta face parte. Nici economicul și nici politicul. Căci ce 

rost mai are politicul sau economicul dacă acestea nu stau în slujba omului? Omul le-a creat pentru a-i fi 

mai bine iar atunci se pune întrebarea firească: De ce să creăm ceva ce ne macină societatea și ne 

distruge semenii? 

Revenind la unele din principalele efecte sociale determinate de fenomenul migrației umane, pot 

fi amintite urmările psihologice individuale și de conviețuire colectivă. 

Pe de o parte, analizând din perspectiva emigrantului, fiecare persoană care alege calea de a 

emigra se va confrunta cu o serie de factori psihologici legați de părăsirea locului în care s-a născut și 

crescut, de obiceiurile și cultura specifică acelor locuri, de familia restrânsă sau lărgită față de care 

nutrește sentimente, de dificultatea adaptării la o altă lume, o altă limbă de comunicare,cultură ori religie 

diferite sau adaptare la condițiile de climă. Toate sunt piedici în împlinirea visului de realizare a 

individului. O parte din migranți sunt exploataţi de către reţelele de traficanți care, profitând de starea de 

vădită vulnerabilitate în care aceștia se află, le promit o viaţă mai bună şi locuri de muncă bine plătite, 

cu scopul de a obține câți mai mulți bani de la migranți, pentru ca apoi promisiunile să nu reprezinte 

decât vorbe goale sau și mai rău, odată ajunși pe tărâmul fădăduit să fie preluați de alți infractori care să-

i exploateze fără scrupule. Iar zonele de unde provin migranții, vor cunoaște și ele transformări și 

dezechilibre semnificative apărând depopularea, destrămarea familiilor, copii abandonați ori care în cel 

mai bun caz vor trăi într-o familie monoparentală.  

Pe de altă parte nu poate fi neglijat însă și aspectul legat de comunitatea ce urmează a deveni 

gazdă pentru emigrant.Iar acest aspect ridică o serie de dificultăți ce pot genera probleme majore de 

conduită față de străinii sosiți fără a fi invitați.Aceste inadaptabilități pot conduce până la conflicte 

deschise. 

Sunt binecunoscute evenimente ample de dezordine socială ce au avut loc în Germania, Franța, 

Italia sau alte țări, evenimente determinate de dificultatea absorbției unei mase sociale străine în 

comunitatea specifică unei zone majoritare de altă naționalitate.Iar ca reacție de apărare a 

,,minoritarilor” aceștia se izolează în cartierele pe care încet încet chiar ei le construiesc și în interiorul 

cărora încep să impună reguli de comportament social uneori devenind agresivi cu cei care încearcă să 
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le schimbe aceste reguli. 

Probleme de adaptare rezultă și din integrarea imigranților în sistemul de educație școlară al 

comunității locale ori în sistemul de protecție socială specific țării în care au emigrat. 

Din punct de vedere economic, Europa este marcată de fenomene economice dar și demografice 

care afetează din plin bunul mers al oamenilor și comunității căreia îi aparțin. Lipsa locurilor de muncă 

determinată printre altele de tehnologizarea intensă dar și de dorințele și aspirațiile tot mai înalte ale 

indivizilor, nu reprezintă factori de descurajare pentru migranți, al căror număr crește pe fiecare an în 

mod îngrijorător.  

În ceea ce privește factorii decizionali ai țărilor de destinație a migranților, se urmărește atragerea 

de forță de muncă ce acceptă prestarea unor activități necalificate sau cu un caracter relativ 

ingrat(ex.munca necalificată în agricultură sau serviciile de salubritate) și în același timp remunerarea 

acestora sub limita obiectivă cu care ar fi trebuit plătit un muncitor indigen pentru aceleași servicii.Apoi 

beneficiul economic al țărilor de destinație este dublu prin faptul că banii pe care imigrantul îi câștigă 

sunt folosiți pe piața internă, a țării de destinație,pentru traiul și uneori prosperitatea imigrantului, iar în 

acest fel se asigură un circuit financiar închis. 

O parte importantă a țărilor dezvoltate se confruntă cu creșterea vârstei populației active, așa zisa 

îmbătrânire a forței de muncă. Ori în aceste condiții ,,infuzia” de forță de muncă tânără (pentru că 

imigranții nu au vârste înaintate) constituie un beneficiu pe piața forței de muncă a statului gazdă. Forța 

de muncă este tânără, plătită ieftin iar banii rămân în țară. Ce poate fi mai bine pe termen scurt? Numai 

că economicul, nefiind coroborat cu socialul,nu reprezintă evoluția sănătoasă și durabilă a unei societăți.  

Un alt punct de vedere eonomico-financiar legat de migrație este reliefat de finanțarea grupărilor 

de criminalitate organizată de chiar cei aflați în nevoie, adică emigranții. Deși resursele financiare ale 

acestora sunt infime, ei recurg la o serie de mijloace de obținere a banilor(împrumuturi, vânzarea a tot 

ceea ce au) ce trebuie plătiți traficanților pentru a-i sprijini în demersul lor de a ajunge într-o țară pe care 

și-o doresc. Ori chiar aceasta reprezintă una din cauzele de extindere a grupărilor infractoare, care se 

îmbogățesc și se înmulțesc uneori exponențial. 

Crearea Uniunii Europene, grație eforturilor politice ale țărilor componente,  a determinat o serie 

de salturi calitative de necontestat, benefice tuturor țărilor care au aderat, iar un asemena salt l-a 

reprezentat crearea unui spaţiu comun al liberei circulaţii cu beneficiile corespunzătoare. Dar, același 

spațiu comun al liberei circulații și desființarea controlului la frontierele interne, au creat provocări noi 

cu care statele mebre se confruntă, întrucât deciziile politice adoptate de un stat în materia accesului pe 

teritoriul său, pot afecta deopotrivă interesele altui stat. Prin urmare, este neapărat necesar ca la 

adoptatrea unor asemenea decizii politice, fiecare stat să ţină seama de interesele partenerilor săi în 

domeniul imigrării, acordării azilului și integrării. 

 O parte din principalele politici în domeniul migraţiei adoptate la nivel european  au fost 

Programul Tampere, Programul Haga, Pactul european privind migraţia şi azilul, Programul Stockholm 

şi Programul Post-Stockholm, precum și constituirea unui management integrat al frontierelor, inclusiv 

Programul FRONTEX destinat întăririi frontierelor externe ale Uniunii Europene.  

În actuala conjunctură a amplificării migrației către Europa, se depun eforturi politice susținute 

pentru armonizarea legislaţiilor europene în domeniul migrației ilegale și sancționarea infracțiunilor de 

trecere frauduloasă a frontierei unui stat, trafic de migranţi şi trafic de persoane, în vederea combaterii 

eficiente a fenomenului și adoptarea unei atitudini judiciare ferme, care să conducă la descurajarea 

traficanților de migranți și cu atât mai mult a grupurilor infracțional organizate din acest domeniu. 

Un obiectiv esențial pentru Comunitatea Europeană îl constituie garantarea libertății, a securității 

și a justiției. Încă de la adoptarea Programului de la Tampere și o dată cu intrarea în vigoare a Tratatului 

de la Amsterdam, a fost acordată o atenție sporită garantării obligațiilor asumate de parteneri privind 

asigurarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor europeni, inclusiv dreptul la liberă 

circulație într-o Europă sigură și deschisă.  

Cu toate acestea, amploarea fenomenului migrației a cunoscut valențe nebănuite în ultima 

perioadă de timp, motiv pentru care au existat situații în care factorii decizionali ai vieții politice au 

trebuit să recunoască necesitatea adoptării unor noi măsuri, metode și tehnici de prevenire și combatere 

a unui asemenea fenomen.Aceasta cu atât mai mult cu cât, în multe din situațiile întâlnite, au fost 

descrise adevărate drame umane ale celor ce aleg să migreze. Iar în aceste condiții trebuie făcută o 
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delimitare destul de prudentă între migranții aflați în situații reale de pericol sau risc, cei care simulează 

asemenea situații însă în realitate urmăresc să ajungă în țări dezvoltate pentru a verifica mirajul 

îmbogățirii rapide și ușoare sau și mai grav, cei care se amestecă în mulțimea de nenorocoși ai sorții 

pentru a putea ajunge în diverse puncte ale lumii și a executa ordine cu caracter terorist. 

Aceste au fost o parte din considerentele care au stat la baza politicilor şi acţiunilor întreprinse în 

domeniul migraţiei,de factorii politici ai țărilor membre ale Uniunii Europene. Din nefericire, nu toate 

măsurile politice au fost puse în aplicare, unele rămânând doar la nivel declarativ în timp ce altele s-au 

dovedit a fi ineficiente sau au fost puse în aplicare prea târziu pentru a-și demonstra o eficiență maximă. 

Iar dovadă a celor afirmate o reprezintă atentatele teroriste din marile capitale ale Europei, Paris, Londra 

și nu numai.   

 

3.Concluzii 

Migrația oamenilor a existat din timpuri străvechi și va exista și în viitor. Îngrijorătoare sunt 

formele de manifestare dar și dimensiunea fenomenului. 

Migrația poate fi privită ca un fenomen controlabil și benefic naturii umane, exemple edificatoare 

fiind acele persoane care și-au îndeplinit aspirațiile pentru ei și familiile lor, contribuind nu numai la 

dezvoltarea personală dar și la dezvoltarea comunității adoptive. Însă, din păcate acest fenomen poate 

îmbrăca și forme extrem hidoase care vor reliefa negura umană din interiorul unor minți bolnave, iar aici 

pot fi amintite atrocitățile petrecute în anumite zone ale lumii și care au determinat uneori un adevărat 

exod de populație ori mai pot fi amintite atentatele teroriste protejate de masca migrației, cu urmările 

atât de dureroase pentru întreaga planetă. 

Fluxul migrator este determinat de o serie de factori, unul din aceștia fiind sărăcia. Și atunci există 

o soluție pentru diminuarea fenomenului din acest punct de vedere și anume sprijinirea dezvoltării 

economice a zonelor care prezintă risc de emigrare a populației. 

La început de secol XXI putem afirma cu tărie că lumea este într-o continuă mișcare și schimbare, 

iar uneori aceste fenomene nu sunt dintre cele mai benefice pentru masele de oameni. Apar și se 

adâncesc adevărate prăpăstii economice și sociale între zone și populații ce trăiesc pe același continent  

iar uneori chiar și în aceeași țară. Apar și se amplifică exponențial diferențe ideologice, culturale sau 

religioase care nu mai pot fi conciliate și care conduc către o radicalizare evidentă. 

Iar toate acestea conduc la exodul unui mare număr de oameni, care aleg calea dezrădăcinării de 

locurile natale pentru salvarea vieții lor sau a familiei lor, ori pentru perspectiva unei vieți mai bune.  
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Abstract: 

In public administration, communication is the manner through which citizens can address 

a public institution, central or local, being in the meantime a manner of exercising their 

fundamental right to appeal a regulatory provision that either infringes their right, or restrains it 

up to its supression. 

By the means of communication, and especially public administration communication, the 

citizens do nothingh more than requesting the apropriate protection of their fundamental rights, 

that are guaranteed by Constitution and other regulations, either national or international, in the 

light of the” good governance” principle, that any public institution should comply to from the very 

moment of the delivery of a regulatory provision.  

 

Keywords: communication; types of communication; public administration; regulatory 

provision; administrative disputes; gratious procedure. 

 

 

1. Introducere 

Comunicarea perfect transparentă este un mit. Mesajele sunt deseori ambivalente, receptorul 

selecționează datele, dar adevăratele mize sunt de cele mai multe ori ascunse și trebuie a fi sesizate, 

decriptate și interpretate astfel încât mesajul să poată fi interpretat în mod cât mai corect.1 

Cel mai simplu mod prin care putem defini comunicarea ar fi acela că este un proces 

complex de transmitere a informațiilor, opiniilor și ideilor de la o persoană la alta, sau de la un grup 

social către altul. 

Relațiile interumane, indiferent de natura lor, reprezintă rezultatul interacțiunii 

comunicaționale.2 

Interacțiunea umană ar fi imposibilă, în condițiile în care nu am reuși să folosim sau să 

descifrăm sistemul de semne și de coduri, folosite pentru transmiterea și receptarea mesajelor. În 

lipsa decriptării mesajelor prin neînțelegerea codului de transmitere a informațiilor, comunicarea 

este absentă sau este defectuoasă, iar feedbackul comunicațional poate fi îndreptat într-o altă zonă, 

modificând informația și chiar comportamentul receptorului care primește informația și o 

interpretează în mod defectuos. 

Revoluția produsă în urma apariției scrisului în evoluția societății umane, în speță scrierea, a 

permis codificarea informației precum și păstrarea acesteia, atingându-se pe această cale un nivel 

maxim de abstractizare, care nu poate fi atins pe calea comunicării orale.3 

După apariția mijloacelor de comunicare în masă, în societatea umană, în domeniul 

comunicării, s-au produs mutații sociale importante, dezvoltând noi căi de comunicare prin 

proliferarea instrumentelor de comunicare, respectiv presa scrisă și mass-media, telefonul, 

internetul, etc. Pe de altă parte, au existat și voci care au susținut că propagarea informației prin 

                                                 
1 Philippe Cabin, Jean François Dortier, Comunicarea, Perspective actuale, Ed. Polirom, București, 2010, p. 1. 
2 Drăgan Ioan, Comunicarea, paradigme și teorii, volumul I, București, 2007, p. 11. 
3 Philippe Cabin, Jean François Dortier, Comunicarea, Perspective actuale, Ed. Polirom, București, 2010, p. 14. 
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aceste mijloace au dus la o înstrăinare a omului ca ființă socială, dezvoltând ceea ce Gunther 

Anders avea să numească „tipologia sihastrului de masă”.4  

Aceste mijloace au dus însă la dezvoltarea comunicării politice și comunicării 

organizaționale, producând o redimensionare a relațiilor sociale dintre indivizi, ducând la un declin 

important al autorității tradiționale, lăsând loc acordului și ascultării, negocierii și schimburilor, 

facilitând pe această cale o mai bună și mai eficientă comunicare. 

Convergența acestor evoluții istorice a comunicării în progresul societății a dat naștere a 

două fenomene distincte în cadrul comunicării: 

- constituirea unui domeniu al științelor informației și ale comunicării, domeniu ce 

analizează diferitele forme de comunicare; 

- apariția unei noi ideologii a ,, societății comunicării”, în sensul în care comunicarea a 

abolit granițele spațio-temporale și sociale dintre oameni, permițând o transparență generalizată la 

toate nivelurile vieții sociale. 

 

2. Modalități tradiționale de comunicare 

,,Orice cuvânt este o tentativă de influențare a celuilalt.”  

Alex Mucchielli 

 

Comunicarea este un proces complex și elaborat prin care informația ce urmează să fie 

transmisă, este selectată, criptată, ales codul și canalul de comunicare, transmisă și decodată, 

urmand fi interpretată.  

Există mai multe registre ale comunicării umane, iar în funcție de acestea comunicarea poate 

fi sau nu eficientă sau pur și simplu defectuoasă. 

Comunicarea are trei registre importante atunci când ne raportăm la o persoană care este 

angrenată în comunicare: 

Nonverbalul, ansamblul de elemente voluntare sau involuntare, pe care corpul nostru le 

adoptă în momentul comunicării, postura trupului, mimica feței, gestica precum și semnalele pe 

care le transmitem prin coroborarea tuturor acestor elemente atunci când suntem antrenați în 

comunicare. 

Paraverbalul, este caracterizat ca și ,,limbajul vocii umane” , astfel că vocea, râsul, 

geamătul și oftatul, tusea precum și dresul vocii sunt elemente care întăresc sau infirmă mesajul pe 

care interlocutorul dorește să-l transmită. Atunci când paraverbalul este în concordanță cu mesajul 

tau, el întărește comunicarea, iar disonanța dintre ele infirmă faptul că există o diferență între 

argumentație și mesaj. 

Verbalul, sau limbajul cuvintelor, privește atât vorbirea cât și scrierea. Esența limbajului 

verbal constă în caracterul său simbolic, bazat pe corespondențe pur convenționale între cuvântul 

semn și obiectul semnificat. Cuvintele, fie ele scrise sau rostite, sunt coduri și au înțeles doar în 

măsura în care ele pot fi decodificate.5 

 

3. Comunicarea în cadrul administrației publice 

Comunicarea verbală este o modalitate facilă de comunicare, fiind folosită în administrația 

publică, însă forma de comunicare oficială în cadrul administrației publice este comunicarea scrisă, 

întâlnită atât la nivel inter-instituțional, cât și între instituțiile publice și cetățean. 

 

Forma scrisă îmbracă deseori forma unui act administrativ, act ce nu poate fi comunicat 

unui cetățean decât în formă scrisă, aceasta fiind singura formă de comunicare mutual acceptată, 

atât de instituțiile administrative ale statului, cât și de către cetățean.6 

 

                                                 
4 Gunther Anders, Obsolescența omului. Despre suflet în epoca celei de-a doua revoluții industriale, Ed. Tact, 2013, p. 

57. 

5 Ștefan Prutianu, Tratat de Comunicare și Negociere în Afaceri, Ed. Polirom, București, 2008, p. 599. 

6 Claudiu Ignat, Forme ale protecției și promovării drepturilor omului. Medierea și Ombudsmanul, Ed. Universitară, 

București, 2016, p. 142. 
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Există mai multe modele de comunicare în formă scrisă în cadrul administrației publice, 

precum și cu administrația publică, fiind identificate mai multe modalități, cum ar fi: raportul, 

referatul, memoriul și memorandumul, precum și plângerea prealabilă. 

 

Raportul în cadrul administrației publice este o expunere în scris a tuturor motivelor care 

au stat sau stau la baza emiterii unui act administrativ. El reprezintă baza de fundamentare de la care 

se pleacă în stabilirea necesității, precum și în elaborarea și redactarea actului administrativ. 

Argumentele trebuie să fie pertinente, logice și de necesitate, și mai ales să nu încalce normele 

legale, nici drepturile fundamentale ale cetățeanului. 

 

Referatul în cadrul administrației publice este un raport scris asupra unei activități , sau 

pe marginea unui act administrativ, care are o strânsă legătură cu o cerere sau o plângere prealabilă 

asupra unui act administrativ.  

 

Memoriul în cadrul administrației publice este de asemenea un raport în formă scrisă, 

amănunțit și documentat asupra unei activități, situații, probleme sau asupra unui act administrativ. 

El poate fi întocmit atât de către un funcționar public cât și de către un cetățean nemulțumit de actul 

administrativ emis pe numele său sau împotriva acestuia, în acest caz memoriul administrativ luând 

forma unui ,,recurs grațios”  (de la ceea ce romanii numeau jurisdictio gratiosa) sau al unei 

plângeri prealabile împotriva actului administrativ emis de către administrația publică, fie ea locală 

sau centrală. 

 

Memorandumul în cadrul administrației publice este un document oficial care expune 

fapte și argumente de ordin juridic care privesc relațiile dintre instituțiile administrației publice, 

precum și între state și care fac obiectul unor tratative. Argumentele folosite sunt de cele mai multe 

ori de natură strategică și economică, ori de natură legală, constând în direcții ce trebuie urmate 

pentru a duce la final negocierile începute într-un anumit domeniu. 

 

Plângerea prealabilă sau recursul grațios este o formă de comunicare scrisă, o procedură 

de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ, prin care orice cetățean vătămat într-un 

drept al său ori într-un interes legitim, poate solicita autorității publice emitente, revocarea în tot sau 

în parte a actului administrativ.7 

 Titularii acestei forme de comunicare scrisă sau subiecții de drept ai plângerii prealabile sunt 

numai persoanele care au fost lezate în dreptul său, sau cărora le-a fost afectat un interes legitim, 

printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.8  

Această formă de comunicare scrisă este o formă de comunicare specială și are loc în cadrul 

procedurii necontencioase, denumite și contencios administrativ, prin aceasta realizându-se o 

contestare a actului administrativ vătămător de drepturi. 

 

 Cererea de chemare în judecată este forma de comunicare scrisă, prin care orice persoană 

care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate 

publică din cadrul administrației publice, fie ea centrală sau locală, printr-un act administrativ sau 

prin nesoluționarea în termenul legal a plângerii prealabile, poate să se adreseze instanței de 

contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului său pretins 

sau a interesului legitim, precum și în repararea pagubei ce i-a fost cauzată odata cu emiterea actului 

administrativ vătămător.9 

 

                                                 
7 A se vedea art. 7 alin. 1 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ. 
8 A se vedea art. 7 alin. 3 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ. 
9 A se vedea art. 1 alin. 1 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ. 
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Dezbaterea în cadrul administrației publice este o formă de comunicare verbală, prin care 

în interiorul administrației publice au loc discuții cu privire la oportunitatea și legalitatea emiterii de 

acte administrative. De regulă aceste dezbateri au loc întrr-un în cadru de sine stătător, cum ar fi 

Guvernul, Consiliile Județene sau Consiliile locale, sau orice altă formă de administrație centrală 

sau locală, inclusiv consiliile de administrație ale companiilor de stat.  

 

Culegerea de informații în administrația publică este modalitatea directă și practica, prin 

care administrația publică comunică cu cetățeanul, chestionându-l cu privire la oportunitatea sau 

legalitatea emiterii unui act adminsitrativ cu caracter genearl sau special. În acest sens administrația 

publică poate organiza dezbateri publice sau poate chestiona direct cetățeanul prin întrebări directe 

și specifice care vor fi lua forma unui referat de oportunitate sau legalitate. 

Comunicarea poate fi scrisă și orală, prin mijloace specifice, gen chestionare sau prin 

accesarea paginii de internet a administraței publice centrale sau locale care a inițiat proiectul de 

culegere a informației din spațiul public în vederea formării unei opinii cu privire la interesul 

general. 

 

5. Concluzii 

Comunicarea în Administrația Publică este o formă de comunicare specifică, având la 

bază comunicarea scrisă, precum și principii inalienabile ce țin de ordine publică, dreptul la bună 

guvernare, principiul transparenței actului administrativ și respectarea drepturilor fundamentale ale 

cetățeanului. 

Este imperios necesar ca administrația publică, fie ea centrală sau locală, să înțeleagă cu 

exactitate care sunt elementele esențiale și necesare unei comunicări cât mai eficiente în relația 

administrație publică cetățean, în vederea îmbunatățirii și eficientizării modului în care acestea 

înțeleg să administreze. 

Prin comunicare, administrația publică nu face altceva decât să dea o mai mare eficiență 

principiului transparenței adoptării actului administrativ, ajutându-l pe cetățean să înțeleagă care 

sunt necesitățile și oportunitățile emiterii unui act administrativ.  

Comunicând eficient și transpunând în spațiul public modul prin care actul administrativ 

este adoptat, crește direct proporțional gradul de satisfacție al cetățeanului în administrația publică 

iar pe cale de consecință actele administrative nu vor mai fi contestate. 
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Abstract: 

This article aims to address a topical issue, namely, to analyze the concept of tax system in 

Romania, in the light of new regulations. Thus, outlined the main components of Romanian tax 

system constituted and organized in three independent components: taxes and contributions as state 

revenues, fiscal and tax system mechanism. At the same time, they are highlighted in this study, the 

features and functions of the tax system. What distinguishes a country in progress one in decline is 

largely the preference shown building the future, and this preference is measured through taxes, 

loans and interest rates. 
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1. Introducere 

Sistemul fiscal este expresia voinţei politice a unei comunităţi umane organizate, fixată pe 

un teritoriu determinat care dispune de o autonomie suficientă pentru a putea, prin intermediul 

organelor pe care le reprezintă, să se doteze cu o întreagă serie de reguli juridice şi, în special, 

fiscale. Alături de alte sisteme, (sistemul monetar, sistemul de credit şi financiar), sistemul fiscal 

urmăreşte realizarea obiectivelor politicii economice şi sociale a statului.  

Considerăm că, analizarea sistemului fiscal este importantă şi necesară, deoarece din modul 

în care acesta este construit şi funcţionează se pot desprinde concluzii referitoare la presiunea 

fiscală, politica fiscală şi eficienţa implicării puterii publice în viaţa economică şi socială a unei ţări. 

Sistemul fiscal este un produs al gândirii, deciziei şi acţiunii factorului uman, ca urmare a 

evoluţiei societăţii umane, creat iniţial pentru a răspunde unor obiective financiare, la care ulterior 

s-au adăugat obiective de natură economico-socială, iar în situaţia în care realizarea obiectivelor de 

ansamblu ale sistemului necesită existenţa deciziilor strategice, realizarea scopului pe termen scurt 

vizează realizarea deciziilor tactice. 

În cadrul finanţelor publice ale unei ţări, fiscalitatea se delimitează ca un sistem de 

percepere şi încasare a impozitelor şi taxelor printr-un aparat specializat, precum şi ca un ansamblu 

coerent de legi care reglementează impunerea contribuabililor şi fundamentează, totodată, din punct 

de vedere juridic, impozitele şi taxele. Reliefând totodată, importanţa deosebită pe care o au 

finanţele într-un stat, pe orice treaptă de dezvoltare s-ar afla acesta, odată cu apariţia statului, au 

apărut şi primele elemente de finanţe cum ar fi: impozite, taxe, cheltuieli, biruri, tributuri, dări, 

datorie publică.                                     

Conform dicţionarului Larrousse, fiscalitatea reprezintă “totalitatea impozitelor şi taxelor, a 

reglementărilor de natură fiscală, precum şi a aparatului fiscal ce vin să influenţeze direct sau 

indirect activitatea unui agent economic denumit contribuabil”.  

Unii autori1consideră însă, că această definiţie poate fi amendată datorită caracterului său 

restrictiv.  

Fiscalitatea reprezintă totalitatea impozitelor şi taxelor, a reglementărilor de natură fiscală, 

precum şi a aparatului fiscal ce vine să influenţeze direct sau indirect, activitatea unui agent 

economic, devenit contribuabil.  

                                                 
1 Victor Stoica Vancea, Marius Vorniceanu, Alexandru Costache, Finanţe publice şi fiscalitate, Note de curs, Bucureşti, 

2008, p. 32, https://www.scribd.com/document/23886969/Finante-publice-si-fiscalitate. 
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În ceea ce priveşte domeniul fiscal, în prezent întâlnim mai multe concepte. Astfel, alături 

de termenul de fiscalitate este răspândită noţiunea de fisc, definită ca administraţia în sarcina căreia 

revin calculul, perceperea şi urmărirea plăţii impozitelor şi taxelor datorate statului de către 

contribuabil. Deci fiscul este definit ca administraţia în sarcina căreia revin calculul, perceperea şi 

urmărirea plăţii impozitelor şi taxelor datorate statului de către contribuabili, iar aria de cuprindere a 

întregii activităţi fiscale este dată de sistemul fiscal definit ca totalitatea impozitelor şi a altor 

venituri pe care statul prin organele sale specializate le percepe în baza surselor legislative. 

Totodată este utilizat şi termenul fiscal care priveşte fiscul, care aparţine acestuia. 

În definirea sistemului fiscal de către diverşi autori se pleacă, în general de la modul de 

percepere a acestuia de către contribuabili: totalitatea impozitelor ce trebuiesc achitate către stat.  

Astfel, Ioan Condor defineşte sistemul fiscal ca fiind “totalitatea impozitelor provenite de la 

persoanele fizice şi juridice care alimentează bugetele publice”2. 

Când se vorbeşte de sistemul fiscal, considerăm că nu se pot omite şi alte elemente 

importante ale acestuia, în afara impozitului, cum ar fi: legislaţia fiscală care are rolul creării 

condiţiilor legale şi de reglementare a fiscalităţii incluzând atât drepturile şi obligaţiile autorităţii 

fiscale, cât şi cele ale contribuabililor şi aparatului fiscal chemat să realizeze aplicarea legislaţiei 

fiscale în interesul puterii publice dar, fără afectarea personalităţii şi drepturilor de care se bucură 

contribuabilul, potrivit legislaţiei fiscale şi a celei generale.  

S-a constatat faptul că, în cadrul general al finanţelor publice ale unei ţări, fiscalitatea se 

delimitează ca un ansamblu coerent de norme ce reglementează impunerea contribuabililor şi 

fundamentează din punct de vedere juridic, impozitele şi taxele; acestea sunt instituite prin acte 

normative, ele constituind elemente de bază în fundamentarea şi definirea noţiunilor de fiscalitate, 

fisc, fiscal. În situaţia în care sunt analizate în ansamblu, cele trei noţiuni sunt strâns legate de 

noţiunea de impozite. 

În literatura de specialitate, s-a arătat faptul că, conceptul de sistem fiscal îmbracă două 

accepţiuni3, şi anume: 

- într-o primă accepţiune, sistemul fiscal reprezintă ansamblul măsurilor stabilite, cadrul 

legal adoptat, în vederea realizării veniturilor bugetelor publice; 

- în cea de-a doua accepţiune, sistemul fiscal reprezintă ansamblul instituţional-administrativ 

destinat realizării veniturilor bugetelor publice. 

Dacă facem o scurtă analiză a sistemelor fiscale ajungem la următoarea concluzie şi anume: 

sistemele fiscale din prima accepţiune au fost clasificate după mai multe criterii4, astfel: 

a) după natura impozitelor predominate: 

- sisteme fiscale în care predomină impozitele directe, din care fac parte cele rudimentare, 

de tip arhaic, specifice primelor entităţi de tip statal din punct de vedere economic; 

- sisteme fiscale în care predomină impozitele indirecte, specifice fostelor ţări socialiste, 

statelor subdezvoltate sau ţărilor în criză economică; 

- sisteme fiscale cu predominanţă complexă, în care principalele impozite au ponderi 

apropiate; 

- sisteme fiscale în care predomină impozitele generale, acestea sunt specifice ţărilor 

dezvoltate; 

- sisteme fiscale în care predomină impozitele particulare, acestea sunt caracteristice 

structurilor fiscale neevoluate5. 

b) după intensitatea presiunii fiscale: 

- sisteme fiscale grele, în care ponderea prelevărilor fiscale în ansamblul veniturilor bugetare 

este mare; aceste sisteme sunt carcateristice ţărilor dezvoltate economic, dar şi statelor în tranziţie, 

datorită marilor necesităţi financiare necesare reformelor; 

                                                 
2 Ioan Condor, Drept fiscal şi financiar, editor Tribuna Economică, Bucureşti, 1996. 
3 Radu Stancu, Drept financiar şi fiscal, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007, p. 164. 
4 Carmen Corduneanu, Sistemul fiscal în ştiinţa finanţelor, Editura Codecs, Bucureşti, 1998, pp. 68-70. 
5 Radu Stancu, op. cit., p. 165. 
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- sisteme fiscale uşoare, specifice ţărilor subdezvoltate în perioada de tranziţie spre stadiul 

dezvoltat, dar şi “paradisurilor fiscale“. 

În cea de-a doua accepţiune, de ansamblu instituţional-administrativ, Codul de procedură 

fiscală prevede că6 statul, ca subiect al raportului juridic fiscal, este reprezentat de Ministerul 

Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi unităţile sale 

teritoriale. 

Sistemul fiscal, ca ansamblu, instituţional administrativ, este format din organele cu 

competenţă fiscală de la nivel central şi din teritoriu ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi 

din organele cu competenţă fiscală ale autorităţilor unităţilor administrativ-teritoriale7. 

Deci, într-o abordare mai restrânsă, sistemul fiscal este văzut ca totalitatea impozitelor şi 

taxelor dintr-un stat. În cea de-a doua abordare, cea extinsă, sistemul fiscal se defineşte prin prisma 

elementelor componente şi a relaţiilor dintre elementele care formează acest sistem. Conform 

acestei abordări, sistemul fiscal se defineşte ca ansamblul de concepte, principii, metode, procese cu 

privire la o mulţime de elemente (materie impozabilă, cote, subiecţi fiscali), între care se manifestă 

relaţii care apar ca urmare a proiectării, legiferării, aşezării şi perceperii impozitelor şi care sunt 

gestionate conform legislaţiei fiscale, în scopul realizării obiectivelor sistemului. 

Însă, indiferent de natura lor (economică, socială, tehnică), toate elementele sistemului fiscal 

sunt reglementate juridic, asigurând preluarea reglementată a unor părţi din produsul intern brut, de 

către stat, în procesul redistribuirii şi consumului. 

Pentru ca un sistem fiscal să dispună de autonomie fiscală completă (suveranitate fiscală), 

este necesar ca acesta să întrunească următoarele condiţii: 

- exclusivitatea aplicării - presupune faptul că se aplică într-un teritoriu geografic 

determinat, fiind unicul colector al resurselor fiscale pentru un buget sau sistem unitar de bugete; 

- autonomia tehnică se referă la necesitatea ca sistemul fiscal să fie complet, adică să 

conţină toate regulile de aşezare, lichidare şi încasare a impozitelor, astfel încât să fie posibilă 

punerea sa în aplicare. 

Evoluţia şi caracteristicile sistemelor fiscale reprezintă o reflectare a structurilor social-

economice, a curentelor ideologice şi politice, precum şi a avansării în cunoaştere prin cercetarea 

ştiinţifică economică.  

Delimitarea unor etape în evoluţia sistemelor fiscale reprezintă un demers destul de dificil, 

având în vedere, pe de o parte, vechimea perceperii impozitelor, iar pe de altă parte, lipsa unor 

informaţii coerente şi ancorate în perioade mai vechi. Cunoaşterea etapelor parcurse de evoluţia 

sistemelor fiscale permite înţelegerea prezentului, prefigurarea viitorului şi, mai ales, ocolirea 

erorilor trecutului.  

Funcţiile sistemului fiscal – acesta îndeplineşte următoarele funcţii principale:                                      

- funcţia de asigurare a resurselor financiare necesare statului pentru finanţarea acţiunilor 

ce decurg din îndeplinirea funcţiilor sale: învăţământ, cultură, sănătate, asistenţă socială, ordine 

publică, etc.                                                           

- funcţia economică, de stimulare a bunei desfăşurări a activităţii agenţilor economici; 

- funcţia socială, în sensul favorizării categoriilor de agenţi economici ce îşi desfăşoară 

activitatea în condiţii mai dazavantajoase faţă de cele normale; 

- funcţia de control.                                                                      

Pârghiile financiare oferite de sistemul financiar, sub forma impozitelor şi taxelor dau 

posibilitatea statului să exercite controlul asupra economiei, în anumite limite, prin aparatul său 

specializat de control financiar, iar totul depinde de competenţa cu care sunt utilizate aceste pârghii.                                                         

Trebuie să precizăm faptul că, reglementările fiscale trebuie să se caracterizeze prin 

claritate, precizie şi să cuprindă toate elementele necesare aplicarii corecte şi unitare a prevederilor 

lor de către plătitori şi de către aparatul de control fiscal deopotrivă, pentru ca sistemul fiscal să-şi 

îndeplinească în mod corespunzător funcţiile sale. 

                                                 
6 A se vedea, în acest sens, dispoziţiile noului Cod de procedură fiscală. 
7 Radu Stancu, op. cit., p. 165. 
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Construcţia sistemului fiscal reliefează funcţionalitatea acestuia, caracterizată prin 3 

elemente definorii: structură, comportament şi reglare. 

Structura sistemului fiscal evidenţiază ordinea, relativ stabilă, a relaţiilor dintre elementele 

sistemului fiscal, funcţionarea sistemului depinzând de calitatea acestor structuri.  

Comportamentul sistemului fiscal reprezintă modul de acţionare a sistemului fiscal asupra 

economiei şi de adaptare a acestuia la evoluţia economiei, fiind rezultatul deciziilor de conducere a 

sistemului; acesta se asigură prin intermediul politicii fiscale, care oferă baza financiară pentru 

exercitarea autorităţii decizionale a statului şi totodată concretizează şi activează mecanismele de 

reglare ale sistemului fiscal. 

Reglarea sistemului fiscal se realizează pe două căi: 

 - prin acomodarea nivelului fluxurilor fiscale reale la valorile prestabilite, utilizându-se 

instrumente de reglare, precum şi informaţii adecvate; 

- prin asigurarea parametrilor structurali şi funcţionali ai sistemului fiscal, astfel încât acesta 

să corespundă strategiei de politică fiscală pe termen lung, ceea ce necesită decizii de natură 

legislativă, instituţională, organizatorică şi instrumentală. 

În cadrul structurilor sistemului fiscal acţionează, în mod activ sau pasiv, mai mulţi 

participanţi, iar corespunzător funcţiilor pe care le îndeplinesc, aceştia se pot delimita astfel: cei 

dotaţi cu putere de decizie, cei care au competenţe de administrare fiscală şi de reglementare a 

litigiilor, contribuabilii. 

Potrivit prevederilor Constituţiei României, deciziile pe probleme de drept fiscal revin 

Parlamentului şi se concretizează în reglementări ce sunt înscrise fie în legea finanţelor publice şi 

legea anuală a bugetului de stat, fie în legi fiscale generale - legea privind Codul fiscal., legea 

privind Codul de procedură fiscală. 

Deşi măsurile fiscale sunt votate de Parlament, iniţiativa proiectelor de legi fiscale şi a 

deciziei fiscale revine Guvernului, datorită tehnicităţii impozitului şi faptului că reprezintă un 

subiect destul de sensibil. În consecinţă, guvernul are de cele mai multe ori rolul esenţial în luarea 

deciziei fiscale, el fiind, în majoritatea cazurilor, la originea textelor de legi fiscale, înaintate spre 

aprobare Parlamentului. 

În ceea ce priveşte participanţii care au competenţe de administrare fiscală şi de 

reglementare a litigiilor - în mod tradiţional, responsabilitatea gestiunii fondurilor publice revine 

Ministerului Finanţelor Publice, ceea ce conferă acestuia un rol dominant în viaţa politică şi 

administrativă, iar prerogativele care aparţin acestui minister se referă, în principal, la poziţia sa 

privilegiată în procesul deciziei fiscale şi bugetare, precum şi la competenţa cvasiexclusivă asupra 

gestiunii financiare, de ansamblu a statului. 

Deşi Guvernul este însărcinat cu elaborarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale 

de stat, bugetelor fondurilor speciale, precum şi a conturilor speciale de execuţie a acestora, potrivit 

prevederilor legii finanţelor publice, Ministerul Finanţelor Publice este cel care ia măsurile 

necesare pentru asigurarea echilibrului bugetar şi aplicarea politicii financiare a statului, cheltuirea 

cu eficienţă a resurselor financiare; tot lui îi revine sarcina de a întocmi bugetele menţionate 

anterior, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite. 

Aşadar, putem spune că participanţii sistemelor fiscale contemporane8 sunt: 

- autoritatea legiuitoare – are putere de decizie, creeează sistemul fiscal, instituie taxe şi 

impozite, precum şi regulile după care acestea se colectează; 

- autoritatea executivă – gestionează veniturile realizate pe baza impozitelor, taxelor şi 

contribuţiilor instituite şi celelalte venituri ale statului cu caracter nefiscal; 

- autoritatea care administrează sistemul de impunere, autoritatea care, prin organele şi 

agenţii săi, colectează taxele şi impozitele după regulile stabilite de puterea legiuitoare; 

- contribuabilii – sunt plătitorii de taxe şi impozite, din care se constituie veniturile statului ; 

- autoritatea judecătorească – are misiunea de a soluţiona disputele dintre ceilalţi 

participanţi la sistemul fiscal. 

 

                                                 
8 Viorel Roş, Drept financiar şi fiscal, Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016, p. 230.  
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2. Concluzii 

Sistemul fiscal reprezintă modul de cercetare şi acţiune, procedeele şi modalităţile de 

investigare în vederea prevenirii, constatării şi înlăturării cazurilor de sustragere de la calcularea, 

evidenţa şi plata impozitelor şi taxelor cuvenite statului. 

Sistemul fiscal este un sistem deschis, deoarece, pe de o parte, mediul economico-social 

acţionează asupra sa, modificându-l sau orientându-l, iar pe de altă parte, sistemul fiscal acţionează 

asupra mediului, în mod direct sau indirect. 

Fiecare stat şi-a adoptat propriul sistem fiscal, mai mult sau mai puţin perfecţionat, în 

strânsă legătură cu gradul de dezvoltare economică, socială şi militară, iar în măsura în care statul 

suveran, din punct de vedere politic îşi poate exercita o putere fiscală absolută pe teritoriul său, se 

poate vorbi de suveranitate fiscală. 

Concluzionăm că modernitatea unui sistem fiscal în general, dar în particular, a celui din 

România este un proces complex care presupune evaluarea pe baza unor criterii care vizează atât 

construcţia şi funcţionarea lui internă, cât şi relaţiile acestuia cu sistemele fiscale internaţionale. 
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Abstract: 

The exclusion of unlawfulness is one of the forms of judicial control over administrative acts 

and tends to remove an unlawful administrative act, which has an incidence in a case before the 

courts, irrespective of the subject matter or the procedural stage. 

Although not expressly provided for in the legislation prior to Law no. 554/2004, 

traditionally in Romanian administrative litigation, the exception of illegality of normative 

administrative acts was accepted as a procedural means of defense that could be invoked before 

any court either by the parties or by the court of its own motion and shall be settled by the court 

having jurisdiction to hear the case. 

 

Keywords: the exception of illegality; administrative acts; procedural defense. 

1. Consideraţii  introductive 

Legea nr. 554/20041 a contenciosului administrativ a fost adoptată datorită necesităţilor 

legate de faptul că vechea lege, Legea nr. 29/1990, care era adoptata înaintea Constituţiei din 1991, 

nu mai era în concordanţă cu prevederile constituţionale introduse prin modificările din 2003, dar si 

pentru ca prin legi speciale, diverse litigii au fost date în competenta instanţelor de contencios-

administrativ. 

Legea nr. 29/1990, abrogată în prezent, prin unele dintre dispoziţiile sale, avea un caracter 

desuet, iar modificările legislative, dar mai ales constituţionale, au dus la apariţia actualei legi a 

contenciosului administrativ nr.554/2004. In elaborarea ei s-a încercat reglementarea legislativă a 

problemelor pe care, atât doctrina, cât si jurisprudenţa, le-au ridicat în materia contenciosului-

administrativ, în perioada de aplicare a Legii nr. 29/1990.  

Instituţia contenciosului-administrativ cuprinde ansamblul normelor juridice care 

reglementează soluţionarea litigiilor dintre particulari, pe de o parte, si autorităţile publice, pe de 

alta parte, când drepturile si interesele legitime ale particularilor sunt încălcate prin acte 

administrative ilegale sau, după caz, prin refuzul autorităţii publice de a răspunde particularului in 

termenul prevăzut de lege. 

Ea a reprezentat si reprezintă o garanţie juridică a cetăţeanului în faţa abuzurilor autorităţilor 

publice, un senzor foarte important al democraţiei2. 

Legea nr. 554/2004 a adus o serie de modificări esenţiale instituţiei contenciosului-

administrativ, legate fiind de sesizarea instanţei, respectiv calitatea procesuala activă în litigiile de 

contencios-administrativ, în privinţa excepţiei de nelegalitate, a procedurii prealabile si a termenelor 

de introducere a cererii, în materia regimului suspendării actului administrativ, al actelor exceptate 

de la controlul de legalitate, precum si în materie procedurală, respectiv judecata în fond, judecata 

în recurs sau executarea hotărârilor.  

 

 

 

 

                                                 
1 Legea nr.554/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1154/7.12.2004, dar a intrat în 

vigoare la 30 de zile de la data publicării. 
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2. Consacrarea legală şi doctrinară a excepţiei de nelegalitate în dreptul românesc 

Excepţia de nelegalitate a fost consacrată legislativ în mod expres prin dispoziţiile Legii 

nr.554/2004 a contenciosului administrativ. 

Deşi nu avea o consacrare legislativă, plecând de la interpretarea unor principii generale ale 

dreptului, chiar sub imperiul Legii nr. 29/1990, instanţele judecătoreşti, dar si doctrina,  au 

recunoscut posibilitatea verificării legalităţii unui act administrativ pe calea excepţiei de 

nelegalitate. ( De fapt, terminologia folosită anterior Legii nr. 554/2004 a fost de “excepţie de 

ilegalitate” ) 

De-a lungul anilor, excepţia de nelegalitate a fost definită ca fiind „un mijloc de apărare,  

prin care,  în cadrul unui proces pus în curgere cu alte temeiuri decât nelegalitatea actului de drept 

administrativ, una din părţi ameninţată să i se aplice un asemenea act ilegal, se apără invocând acest 

viciu si cere ca actul să nu fie luat in  considerare la soluţionarea speţei”2, sau ca o apărare pe care o 

parte o face împotriva unui act administrativ ilegal şi prin intermediul căreia, aceasta urmăreşte 

soluţionarea favorabila a cauzei sale.3 

Prin urmare, legalitatea unui act administrativ poate fi analizată, fie pe cale directă, prin 

acţiune introdusă la instanţa de contencios-administrativ, prin care se va solicita anularea actului, fie 

pe cale incidentală, invocându-se, în cadrul unui proces, excepţia de nelegalitate a actului 

administrativ, pe care una din părţi îşi întemeiază pretenţiile sau apărarea. 

În Legea nr. 554/2004 excepţia de nelegalitate a fost reglementată în art. 4 şi, potrivit alin.1 

legalitatea unui act administrativ cu caracter individual poate fi cercetată oricând în cadrul unui 

proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate. În acest caz, instanţa învestită 

cu fondul litigiului, constatând că de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului pe fond, este 

competentă să se pronunţe asupra excepiei, fie printr-o încheiere interlocutorie, fie prin hotărârea pe 

care o va pronunţa în cauză. 

Textul a fost redactat după modelul excepţiei de neconstituţionalitate, plecând de la 

principiul legalităţii hotărârilor judecătoreşti, în sensul ca aceasta nu poate fi pronunţată în baza 

unui act administrativ care să nu fie in conformitate cu legea şi în baza principiului analogiei legii.4 

Instituţia excepţiei de nelegalitate reprezintă un mijloc eficient de apărare, în sprijinul 

respectării dreptului la un proces echitabil, în concepţia profesorului Alexandru Negoiţă5, această 

excepţie de nelegalitate reprezentând o a doua formă de control pe care o exercită instanţele 

judecătoreşti asupra legalităţii actelor administrative, ca formă principală de activitate a 

administraţiei publice, precum şi ca un mijloc de apărare care poate fi folosit de oricare din părţile 

unui proces ori din oficiu de către instanţă, acestă excepţie putând fi invocată oricând în cadrul unui 

proces. 

În jurisprudenţă6 s-a statuat că în raport cu acţiunea în revendicare în cadrul căreia a fost 

invocată, excepţia de nelegalitate are caracterul unei cereri incidentale, context în care , în raport de 

prevederile art.123 din codul de procedură civilă, excepţia este de competenţa instanţei care judecă 

cererea principală - acţiunea în revendicare, legalitatea unui act administrativ unilateral putând fi 

cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii 

interesate7.  

Coroborând acest text cu restul prevederilor legii care se referă la acţiunea vizând anularea 

sau modificarea unui act administrativ, rezultă că excepţia de nelegalitate, ca şi acţiunea directă, 

                                                 
2 Tudor Drăganu, Actele de drept administrativ, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1959, p. 260. 
3 Antonie Iorgovan, Tratat de drept administratv, Volumul I, Editura Nemira, Bucureşti, 1996, p. 259. 
4 Antonie Iorgovan, Noua lege a contenciosului administrativ, Geneză şi explicaţii, Editura Roata, Bucureşti, 2004, p. 

299. 
5 Alexandru Negoiţă, Drept administrativ şi elemente de ştiinţa administraţiei, Bucureşti, 1998, p. 280. 
6 Decizia ÎCCJ nr.1700/2004 în Emanuel Albu, Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie-Contencios 

administrativ 2004, p. 331. 
7 Emanuel Albu şi colectiv, Drept administrativ, partea a II-a, Editura Fundaţiei României de Mâine, Bucureşti, 2008, p. 

163. 



181 
 

reprezintă una din căile prin care instanţele de contencios administrativ pot cerceta legalitatea unui 

act administrativ. 

Astfel, în raport cu litigiul în care este invocată, excepţia de nelegalitate îşi păstrează 

caracterul de mijloc de apărare, cu o influenţă majoră asupra litigiului respectiv. 

Excepția de nelegalitate trebuie să prezinte interes pentru soluționarea cauzei, astfel încât 

instanța urmează să hotărască în ce măsură acel act poate fi luat în considerare sau înlăturat de la 

soluționarea litigiului8. 

În doctrină s-a afirmat că excepţia de nelegalitate este un mijloc de apărare sui generis, dar 

şi o cale accesorie distinctă de verificare a legalităţii unui act administrativ9.  

3. Consacrarea excepţiei de nelegalitate în dreptul comunitar 

Excepţia de nelegalitate este reglementată în dreptul comunitar prin  art. 277 (fostul art. 241) 

din Tratatul privind funcţioarea Uniunii Europene, care prevede că, sub rezerva expirării termenului 

prevîzut la art. 263 al şaselea paragraf, în cadrul unui litigiu privind un act cu caracter general 

adoptat de o instituţie, un organ, un oficiu sau o agenţie a Uniunii, orice parte se poate prevala de 

motivele de drept prevăzute la art. 263 al doilea paragraf, pentru a invoca în faţa Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene inaplicabilitatea respectivului act.   

În conformitate cu prevederile art. 263 din Tratatul privind funcţioarea Uniunii Europene, 

Curtea de Justiţie controlează legalitatea actelor legislative, a actelor adoptate împreună de 

Parlamentul European şi de Consiliu, a actelor Consiliului, Comisiei şi ale Băncii Centrale 

Europene, altele decât recomandările şi avizele, şi a actelor Parlamentului European destinate să 

producă efecte juridice faţă de terţi. 

În dreptul comunitar, asemănător cazului excepţiei de nelegalitate reglementată prin art. 4 

din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, excepţia de nelegalitate formulată în baza 

art. 277 din Tratatul privind funcţioarea Uniunii Europene nu reprezintă o acţiune de sine stătătoare, 

ci depinde de o acţiune principală în cadrul căreia poate fi invocată, aceasta având caracter 

accesoriu, în raport de care, respingerea acţiunii principale atrage implicit şi inadmisibilitatea 

excepţiei10. 

În privinţa părţilor care pot invoca excepţia de nelegalitate în dreptul comunitar, prevederile 

art. 277 din privind funcţioarea Uniunii Europene nu fac nicio distincţie, astfel încât se poate 

concluziona că excepţia nelegalităţii poate fi invocată de oricare dintre părţile aflate într-un litigiu în 

care este contestat act cu caracter general adoptat de o instituţie, un organ, un oficiu sau o agenţie a 

Uniunii. 

La fel ca şi în legislaţia românească, şi în dreptul comunitar excepţia de nelegalitate 

reprezintă un mijloc de apărare prin intermediul căruia, în cadrul unei cereri al cărei obiect este 

anularea unei decizii individuale, partea care nu are interes să i se aplice această decizie poate 

solicita instanţei să declare inaplicabil în cauză actul normativ ce a stat la baza emiterii acelei 

decizii, pe motiv de ilegalitate. 

Actul normativ comunitar, ca şi în legislaţia noastră, nu va fi anulat, ci va deveni inaplicabil 

pentru procesul concret. 

 

 

4.Aspecte procedurale privind invocarea excepţiei de nelegalitate 

Sub aspect procedural, pentru exercitarea controlului indirect al legalităţii actului 

administrativ pe calea excepţiei de nelegalitate, trebuie ca partea interesată să formuleze o acţiune 

în justiţie la o instanţă judecătorească, prin care să invoce alte temeiuri decât nevalabilitatea unui act 

administrativ, prin invocarea excepţiei solicitând instanţei să nu fie luat în considerare actul 

respectiv la soluţionarea cauzei. 

Instanţa care soluţionează fondul, în faţa căreia s-a ridicat excepţia de nelegalitate, în cazul 

în care constată că soluţionarea litigiului pe fond depinde de actul administrativ, este competentă să 

                                                 
8 Dana Apostol Tofan, Drept administrativ, Edița a IV-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017, p. 236. 
9 Emanuel Albu, op. cit., p. 164. 
10 Oliviu Puie, Contenciosul administrativ, vol. 2, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 102. 
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se pronunţe asupra excepţiei, fie printr-o încheiere interlocutorie, fie prin hotărârea pe care o va 

pronunţa în cauză. 

În situaţia în care instanţa va constata nelegalitatea actului administrativ cu caracter 

individual, va soluţiona cauza fără a ţine seama de actul a cărei legalitate a fost contestată. 

 

 

5.Trăsăturile caracteristice ale excepţiei de nelegalitate 

Excepţia de nelegalitate este una dintre formele de exercitare a controlului judecătoresc 

asupra actelor administrative şi tinde la înlăturarea unui act administrativ nelegal, ce are incidenţa 

într-o cauză aflată pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de obiect sau de stadiul procesual. 

Cu toate că nu a fost prevăzută expres în legislaţia anterioară Legii nr. 554/2004, în mod 

tradiţional, în contenciosul administrativ român, excepţia de nelegalitate a actelor administrative cu 

caracter normativ a fost acceptata ca un mijloc procesual de apărare ce putea fi invocat în faţa 

oricărei instanţe, fie de către părţi, fie de instanţă din oficiu şi se soluţiona de către instanţa 

competentă să judece cauza respectivă. 

În forma iniţială, art. 4 din Legea nr. 554/2004 nu făcea distincţie între actele administrative 

cu caracter normativ şi actele administrative individuale, astfel încât puteau forma obiect al 

excepţiei de nelegalitate ambele categorii de acte administrative definite de art. 2 alin. (1) lit. c) din 

Legea nr. 554/2004. 

După modificarea Legii nr. 554/2004 prin punctul 1 al Legii nr. 76/2012, începând din 

15.02.2013, alin. 4 al art. 4 din Legea nr. 554/2004 prevede expres că actele administrative cu 

caracter normativ nu pot forma obiect al execpţiei de nelegalitate, controlul judecătoresc al actelor 

administrative cu caracter normativ putându-se exercita de instanţa de contencios administrativ în 

cadrul acţiunii în anulare. 

Noţiunea de act administrativ unilateral nu se confundă cu aceea de act administrativ 

individual, prima dintre acestea raportându-se la criteriul autorului manifestării de voinţă pe care o 

exprimă actul administrativ, iar cea de-a doua la criteriul întinderii efectelor juridice ale actului 

administrativ, al sferei beneficiarilor lui. 

În cazul actului unilateral individual, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 262/2007, în 

jurisprudenţa ÎCCJ, prevederea menţionată a fost interpretată în sensul că excepţia de nelegalitate 

este admisibilă numai pentru actele emise sau adoptate după intrarea în vigoare a Legii nr. 

554/2004, din considerente rezultate din aplicarea principiului stabilităţii raporturilor juridice şi din 

interpretarea sistematică şi istorico-teleologică a legii. 

Admiterea excepţiei de nelegalitate nu are ca efect anularea actului administrativ nelegal, 

astfel încât raportul de drept administrativ existent între autoritatea emitentă si destinatarul actului 

nu este nici modificat, nici stins11. 

Admiterea excepţiei de nelegalitate produce însă consecinţe asupra conţinutului raportului 

juridic transpus în plan procesual în litigiul de fond, pentru că instanţa va judeca litigiul fără a mai 

ţine seama de actul a cărui nelegalitate a fost constatată, făcând să devină lipsite de suport 

susţinerile părţii care îşi fundamentează dreptul pretins sau apărarea pe actul administrativ 

respectiv. Astfel, deşi actul administrativ constatat nelegal pe calea prevăzută de art. 4 din Legea nr. 

554/2004 nu este anulat, admiterea excepţiei de nelegalitate poate duce la anularea actelor civile 

subsecvente, încheiate în baza lui. 

În raport de prevederile Constituţiei revizuite şi ale Legii contenciosului administrativ, 

excepţia de nelegalitate are o aplicaţie generală, în sensul că aceasta poate fi invocată în orice 

proces civil, penal sau comercial şi în faţa oricărei instanţe. Este de reţinut că soluţionarea acestei 

excepţii se realizează după data de 15.02.2013, în urma modificării Legii nr. 554/2004 prin pct. 1 

din Legea nr. 76/2012, de către instanţa învestită cu fondul litigiului şi în faţa căreia a fost invocată 

excepţia de nelegalitate.  

                                                 
11 Gabriela Bogasiu, Legea contenciosului administrativ comentată şi adnotată, Ed. Universul juridic, Bucureţti, 2008, 

p. 110. 
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O altă trăsătură caracteristică a excepţiei de nelegalitate este aceea că prin intermediul 

excepţiei nu se tinde la anularea actului, cum se urmăreşte pe cale directă, prin acţiunea în anulare, 

ci numai la înlăturarea actului din soluţionarea litigiului12. 

 Exceptia de neconstituţionalitate ca şi excepţia de nelegalitate reprezintă incidente ivite în 

desfăşurarea unui proces în faţa instanţelor de judecată, constând în contestarea, prima, a 

legitimităţii constituţionale a unei prevederi legale dintr-o lege sau ordonanţă de care depinde 

soluţionarea cauzei, iar cea de-a doua, a legalităţii unui act administrativ unilateral.  

 Controlul are caracter concret, întrucât rezultă din contenciosul constitutional, respectiv 

contenciosul administrativ ivit în procesul de aplicare a legii.  

Aplicarea legii reprezintă îndeosebi o problemă a societăţii civile, de aceea exceptia de 

nelegalitate constituie o garanţie legală a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor 

împotriva unor acte administrative care le-ar putea vătăma.  

Cele două excepţii reprezintă excepţii de ordine publică astfel încât ele pot fi invocate în 

orice fază procesuală şi pot fi ridicate de către oricare parte, sau de instanţa din oficiu. În cazul 

excepţiei de neconstitutionalitate procurorul poate ridica excepţia numai dacă are calitatea de 

participant la proces. Învocarea exceptiilor în fata altei jurisdicţii decât a instanţelor judecatoreşti, 

cum ar fi în fata instanţelor Curţii de Conturi sau a unui organ de jurisdicţie administrativă, este o 

cauza de inadmisibilitate.  

Pe plan procesual, excepţiile de neconstitutionalitate şi de nelegalitate reprezintă exceptii de 

fond, nu de procedura, fiind o  chestiune prejudicială, limitată la problema constituţionalităţii legii, 

respectiv a legalităţii actului administrativ, aplicabilă litigiului.  

Instanţa sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate are totodată competenţa să o  respingă 

pentru una dintre cauzele de inadmisibilitate prevazute de lege, asigurand astfel controlul de 

legalitate a excepţiei. 

Referitor la excepţia de nelegalitate, există păreri conform cărora existenţa finelor de 

neprimire nu constituie o piedica în ridicarea excepţiei de nelegalitate, în această situaţie nefiind 

cazul desfiinţării actului, ci doar a valabilitiitii lui fata de părţi. In comentarea legii contenciosului 

administrativ profesorul Antonie Iorgovan consideră că "exceptia de nelegalitate poate fi ridicată 

numai cu privire la actele care pot forma şi obiectul unei actiuni în anulare în fata instanţelor de 

contencios administrativ. Cu alte cuvinte, cele doua fine de neprimire prevazute de art. 126 alin.6 

teza I din Constitutie, actele administrative emise în raporturile cu Parlamentul şi actele 

administrative de comandament cu caracter militar reprezintă fine de neprimire şi pentru exceptia 

de nelegalitate, fiind în prezenţa unor dispoziţii exprese ale Constituţiei.13  

Instanta verifică legalitatea excepţiei prin intermediul cauzelor de inadmisibilitate, în cazul 

excepţiei de nelegalitate, aceasta putand fi ridicată numai pentru acte administrative de care depinde 

solutionarea litigiului pe fond.  

Cauzele de inadmisibilitate au un caracter imperativ şi sunt de ordine publică, de aceea, nici 

părţile dintr-un proces privind solutionarea unei exceptii de nelegalitate, nici instanţa nu ar putea 

trece peste o cauza de inadmisibilitate. Ele se impun din oficiu, fiind destinate apărării unui interes 

public, privind limitele controlului, ca expresie a competenţei de atribuire a instanţelor de 

contencios administrativ - în exercitarea acestuia.   

Prin efectul ridicării excepţiei, părţile capătă calitate procesuala de părţi în procesul privind 

solutionarea excepţiei, indiferent de calitatea procesuală din litigiul de drept comun. Partea care a 

invocat exceptia (dacă excepţia a fost ridicată de catre una din parţi), fiind titularul ei, capată 

calitatea de reclamant. Daca excepţia a fost invocată din oficiu, parţile işi pastrează calitatea din 

procesul de drept comun.  

In ceea ce priveşte procedura în faţa instanţei fondului sesizată şi cu judecarea excepţiei de 

nelegalitate a actului administrativ, instanţa, va soluţiona exceptia de nelegalitate după procedura de 

urgenţă, în şedinţa publică, cu citarea părtilor. Din punct de vedere procedural, la solutionarea 

                                                 
12 C.G. Rarincescu, Contenciosul administrativ român, Bucureşti, 1936, p. 179. 
13 A. Iorgovan, p. 298. 
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excepţiei de nelegalitate se aplică  regulile prevazute de Legea m. 554/2004, completate cu 

dispoziţiile Codului de procedura civila.  

Potrivit art. 4 alin. 2 teza finală din Legea nr. 554/2004, instanţa sesizată cu soluţionarea 

excepţiei de nelegalitate este competentă să se pronunţe asupra excepţiei, fie printr-o încheiere 

interlocutorie, fie prin hotărârea pe care o va pronunţa în cauză, urmând ca în situaţia în care 

instanţa se pronunţă asupra excepţiei de nelegalitate prin încheiere interlocutorie, aceasta să poată fi 

atacată odată cu fondul.   

 

 

6.Condiţiile invocării excepţiei de nelegalitate 

a)Acte care pot face obiectul excepţiei de nelegalitate 

Sfera actelor administrative care intră sub incidenţa Legii nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ este redusă excesiv, doar la actele administrative unilaterale, respectiv la actele 

administrative de gestiune publică (contractele administrative întemeiate pe dreptul de proprietate 

publică). În condiţiile în care controlul jurisdicţional indirect al legalităţii actelor administrative se 

reduce doar la aceste categorii de acte administrative menţionate, neputând face obiectul controlului 

pe calea excepţiei de nelegalitate, actele administrative de gestiune privată, respectiv contractele de 

drept comun, se poate concluziona că altor instanţe judecătoreşti decât cele specializate de 

contencios administrativ le revine competenţa exercitării controlului legalităţii în privinţa actelor 

administrative de gestiune privată. 

Excepţia de nelegalitate poate fi invocată în legătura cu un act administrativ unilateral, 

pentru că legea nu face nici o precizare, rezultă că acest lucru poate fi făcut în orice categorie de 

litigii : civile, penale, comerciale, de muncă. 

In doctrină au fost exprimate puncte de vedere diferite în legătura cu actele administrative 

care pot face obiect al excepţiei de nelegalitate. Pentru Din conţinutul art. 4 al legii rezultă că pe 

calea excepţiei de nelegalitate poate fi cercetată numai legalitatea oricărui act administrativ cu 

caracter individual, nu şi a unui act administrativ cu caracter normativ.  

În doctină s-a considerat14 că excepţia de nelegalitate poate fi invocată şi pentru anularea 

unui contract administrativ asimilat în sensul Legii nr. 554/2004, actului administrativ unilateral, 

precum si pentru anularea unui act administrativ jurisdicţional sau act administrativ fiscal. 

A fost exprimată şi opinia15 că obiect al excepţiei de nelegalitate nu ar putea fi decât actele 

administrative propriu-zise, si nu şi cele asimilate (contracte administrative), deoarece, prin esenţa 

lor, sunt acte juridice bilaterale. 

S-a spus chiar că prin reglementarea cuprinsa în art. 4 din lege, sfera controlului 

jurisdicţional indirect al legalităţii actelor administrative a fost redusă excesiv doar la actele 

administrative unilaterale pe care una din părţi îşi sprijină apărarea16. 

Din punctul de vedere al actelor administrative care pot forma obiect al excepţiei de 

nelegalitate, prin art. 4 din Legea nr. 554/2004, s-a consacrat expres posibilitatea invocării 

nelegalităţii unui act administrativ cu caracter individual. 

In legătura cu disputele apărute, se poate aprecia ca pentru stabilirea exactă a actelor 

administrative unilaterale ce pot fi atacate pe calea excepţiei de nelegalitate, trebuie pornit de la 

înţelesul pe care chiar Legea nr. 554/2004 o dă „actului administrativ”. 

Astfel, în art. 2, alin. 1, lit.c din lege, prin act administrativ se înţelege  „actul unilateral cu 

caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publică, în vederea executării legii, dând 

naştere, modificând sau stingând raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, în sensul 

                                                 
14 Oliviu Puie, Excepţia de nelegalitate în lumina dispoziţiilor noii legi a contenciosului administrativ, în Curierul 

judiciar nr.7-8/2005, p. 124. 
15 Mădălin Niculeasa, Câteva comentarii privind Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, în Dreptul 

nr.8/2005, p. 45. 
16 Liviu Giurgiu, Consideraţii privind excepţia de nelegalitate a actelor administrative în reglementarea instituită prin 

Legea nr.554/2004,  în Curierul Judiciar nr.3/2005, p. 92. 
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prezentei legi, şi contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect :  punerea in valoare a 

bunurilor proprietate publică;  executarea lucrărilor de interes public;  prestarea serviciilor publice 

si achiziţii publice”. 

Din interpretarea acestui text, coroborată cu art. 4, rezultă că pot fi invocate, pe calea 

excepţiei de nelegalitate,  actele administrative unilaterale cu caracter individual , actele 

administrative cu caracter normativ fiind excluse în mod expres din sfera controlului pe calea 

excepţiei de nelegalitate, după cum prevede art. 4 alin. 4 din Legea nr. 554/2004. 

 O problemă deosebită este legată de actele administrative asimilate acestora, respectiv 

contractele administrative, care, prin ele însele, sunt acte bilaterale, în condiţiile în care art. 4 din 

Legea nr. 554/2004, în forma după modificarea prin Legea nr. 76/2012, nu mai face referire expresă 

la actele unilaterale, ci doar la actele administrative cu caracter individual. Însă, coroborând art. 4 

alin. 1 din Legea nr. 554/2004 cu definiţia actului administrativ prevăzută de art. 2 alin. 1 lit. c din 

Legea nr. 554/2004, se ajunge la concluzia că actele administrative asimilate nu pot face obiect al 

excepţiei de nelegalitate. 

În privinţa actelor administrativ jurisdicţionale, apreciem că acestea nu pot face obiectul 

excepţiei de nelegalitate, având în vedere tocmai înţelesul pe care legea îl dă acestora. În art. 2, 

alin.1, lit. d din Legea nr. 554/2004, actul administrativ-jurisdicţional este definit ca fiind „actul 

juridic emis de o autoritate administrativă cu atribuţii jurisdicţionale în soluţionarea unui conflict, 

după o procedură bazată pe contradictorialitate şi asigurarea dreptului la apărare”. 

 În principiu, în actele normative sunt prevăzute posibilităţi pentru anularea acestor acte 

administrativ jurisdicţionale, pe calea unei acţiuni directe la instanţa de contencios şi nu se mai 

poate solicita contestarea nelegalităţii actului printr-o cerere de excepţie de nelegalitate pentru că 

acţiunea în anulare vizează tocmai nelegalitatea actului. 

Tot în legătură cu actele administrative ce pot fi atacate pe calea excepţiei de nelegalitate, 

trebuie analizată si problema dacă actele care nu pot fi atacate cu acţiune in anulare în instanţa de 

contencios-administrativ, pot fi obiect al excepţiei de nelegalitate. 

Răspunsul  doctrinei a fost acela că,  prin Constituţie (art. 126, alin. 6, teza I) şi apoi prin 

lege (art. 5 din Legea nr. 554/2004), unele acte administrative au fost exceptate de la controlul 

judecătoresc, sub aspectul legalităţii, indiferent daca acesta s-ar face pe calea unei acţiuni directe 

sau pe cea a excepţiei de nelegalitate.  

A fost exprimată şi opinia contrară, potrivit căreia excepţia de nelegalitate este admisibilă şi 

în cazul actelor exceptate de la controlul judecătoresc al instanţelor de contencios administrativ, 

deoarece în acest caz actul nu este anulat, ci doar ignorat în judecarea unei alte cauze, pentru a 

permite acordarea, de exemplu, a despăgubirilor. 

Dacă s-ar admite că actele exceptate în art. 5 din lege ar putea face obiect al excepţiei de 

nelegalitate, s-ar ajunge la situaţia, paradoxală, că un asemenea act administrativ să nu poată fi 

controlat pe calea unei acţiuni directe, dar să fie analizată legalitatea pe calea unei excepţii. 

In doctrină a fost analizată şi situaţia în care obiect al excepţiei de nelegalitate l-ar constitui 

un act administrativ cu caracter individual, care a fost atacat, prin acţiune directă de către Prefect, 

pe calea contenciosului-administrativ şi prin hotărâre judecătorească s-a constatat nelegalitatea 

acestuia.  

In acest caz, excepţia de nelegalitate urmează a fi respinsă pentru autoritate de lucru judecat 

şi încă o condiţie cerută actului administrativ unilateral, ar fi aceea de a nu fi făcut obiectul unei 

acţiuni directe la instanţa de contencios-administrativ, la cererea Prefectului şi să nu existe o 

hotărâre judecătoreasca prin care să se fi constatat nelegalitatea actului. 

În practică s-a pus problema soluţiei care va fi adoptată în soluţionarea excepţiei de 

nelegalitate, în cazul în care actul, a cărui nelegalitate a fost invocată, pe cale de excepţie, a fost 

anulat, prin hotărâre judecătorească de către instanţa de contencios administrativ în baza unei 

acţiuni directe în anulare. 

Singura soluţie care poate fi dată în această situaţie este de respingere a excepţiei de 

nelegalitate, ca rămasă fără obiect, în condiţiile în care actul a fost anulat în integralitatea sa, în 

urma unei acţiuni în anulare formulată de către o altă persoană. 
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O problemă pe care doctrina a supus-o analizei este aceea dacă excepţia de nelegalitate poate 

fi invocată numai împotriva unui act administrativ tipic sau şi în cazul celorlalte acte administrative 

asimiliate, cum sunt: contractele administrative, tăcerea administrativă, refuzul nejustificat, precum 

şi în cazul actelor jurisdicţionale. Deşi sunt diverse opiniile exprimate, predomină teza potrivit 

căreia numai actele administrative tipice, nu şi cele asimilate, pot forma obiectul excepţiei de 

nelegalitate17. 

Interpretarea dată în doctrină se desprinde din analiza dispoziţiilor art. 4 şi art. 11 alin. 4 din 

Legea contenciosului administrativ, potrivit cărora, excepţia de nelegalitate poate viza doar un act 

administrativ cu caracter individual, întrucât aceasta constituie un mijloc de apărare într-un proces 

civil, comercial, contencios etc, având ca scop soluţionarea cauzei fără a ţine seama de actul vizat, 

în măsura în care se constată că acesta este ilegal18. 

b)Categorii de acte administrative exceptate de la controlul de legalitate pe calea excepţiei 

de nelegalitate 

În condiţiile în care excepţia de nelegalitate vizează numai actele administrative tipice, nu 

pot face obiectul acestei excepţii actele administrative asimilate, respectiv refuzul nejustificat şi 

tăcerea administrativă, deoarece excepţia de nelegalitate este un mijloc de apărare a părţii de un act 

existent, şi nu de un act ce nu a fost emis, excepţia având ca scop înlăturarea actului din proces şi nu 

obţinerea unui răspuns la o cerere, fapt ce ar presupune obligarea autorităţii publice la a acţiona într-

un anumit fel19. 

În jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a statuat că nu pot fi cercetate pe calea 

excepţiei de nelegalitate actele prin care organele administraţiei publice realizează operaţiuni 

administrative, întrucât acestea nu au caracterul unui act administrativ de sine-stătător, nefiind 

susceptibile prin ele însele să dea naştere,să modifice sau să stingă drepturi şi obligaţii. Astfel de 

operaţiuni administrative ce consemnează efectele juridice produse de actele administrative aduse la 

îndeplinire nu pot fi atacate în mod separat de actele administrative producătoare de efecte juridice, 

la instanţa de contencios administrativ, nici pe calea acţiunii directe, nici pe calea execpţiei de 

nelegalitate20. 

În privinţa acestor operaţiuni administrative, art. 18 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 stabileşte 

că instanţa competentă să verifice legalitatea unui act administrativ pe cale directă are căderea să se 

pronunţe şi asupra legalităţii actelor sau operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii 

actului supus judecăţii. 

Nu pot forma obiectul excepţiei de nelegalitate actele administrativ-jurisdicţionale, întrucât 

Legea contenciosului administrativ prevede cu claritate în art. 6 modalitatea atacării acestora de 

către partea interesată, în timp ce art. 4 alin. 1 are caracter limitativ şi nu enumără aceste acte în 

cuprinsul său. 

Excepţia de nelegalitate poate viza doar actele administrative cu caracter unilateral având 

astfel un obiect mai restrâns decât acţiunea directă în anulare21. 

Totodată, litigiile determinate de contractele administrative se supun reglementării cu 

caracter special, respectiv dispoziţiilor art. 8 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 554/2004, intenţia 

legiuitorului nefiind aceea de a le include în obiectul excepţiei de nelegalitate.  

c)Persoanele care pot invoca excepţia de nelegalitate 

Din art. 4 din Legea nr. 554/2004 rezultă că excepţia de nelegalitate poate fi invocată “ din 

oficiu sau la cererea părţilor interesate.” 

Prin urmare, instanţele, dacă apreciază din oficiu, că un act administrativ este nelegal, pot să 

pună în discuţia părţilor, excepţia de nelegalitate. 

                                                 
17 D.C. Dragoş, Legea contenciosului administrativ. Comentarii şi explicaţii, Ed All Beck, Bucureşti, 2005, p. 151. 
18 Iuliana Rîciu, Procedura contenciosului administrativ, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 156. 
19 Oliviu Puie, op. cit., p. 115. 
20 Idem, p. 116. 
21 Emanuel Albu, Cristina Banu, Traian Popescu, Bogdan Georgescu, op. cit., p. 165. 
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Nu este însă suficient ca să existe un act administrativ,  apreciat ca nelegal, pentru a putea fi 

invocată excepţia de nelegalitate, ci se impune ca de acel act administrativ să depindă soluţia ce 

urmează a fi dată în litigiu, indiferent dacă acel litigiu este civil, comercial, penal sau altă natură. 

Această condiţie trebuie îndeplinită pentru actul administrativ indiferent dacă excepţia a fost 

invocată din oficiu sau la cererea uneia dintre părţile interesate. 

Prin „parte interesată” se poate înţelege, fie reclamantul, atunci când invocă nelegalitatea 

unui act administrativ pe care pârâtul îşi întemeiază apărarea, fie pârâtul, atunci când invocă 

nelegalitatea unui act administrativ, pe care reclamantul şi-a întemeiat acţiunea. 

Cerinţa, ca de actul administrativ a cărui nelegalitate a fost invocată, să depindă soluţia ce se 

va da dosarului de fond este supusă cenzurii instanţelor unde excepţia de nelegalitate a fost 

invocată. 

Dacă se apreciază că nelegalitatea actului administrativ nu influenţează soluţia în dosarul de 

fond, excepţia de nelegalitate va fi respinsă ca inadmisibilă, procedându-se la soluţionarea cauzei pe 

fond. 

În afară de condiţia ca actul a cărei nelegalitate este invocată să fie esenţial în soluţionarea 

litigiului, o altă condiţie este aceea ca actul să fie unul administrativ, pentru că numai aceste acte 

pot fi cenzurate, sub aspectul legalităţii , de către instanţa de contencios administrativ. Dacă 

excepţia de nelegalitate nu vizează un act administrativ, excepţia de nelegalitate va fi respinsă.  

Având în vedere că excepţia de nelegalitate este o excepţie de ordine publică, iar calitate 

procesuală activă poate avea chiar autoritatea emitentă a actului, a fost exprimată opinia22 că, chiar 

şi aceasta poate invoca nelegalitatea propriului act. 

În legătură cu acest aspect este de remarcat faptul că, în materia actelor administrative, 

funcţionează principiul revocabilităţii actelor, iar autoritatea emitentă, dacă observă nelegalitatea 

actului emis, îl poate revoca, bineînţeles numai cu condiţia ca acesta să nu fi  intrat în circuitul civil. 

Faţă de redactarea textului şi din interpretarea acestuia, apreciem că şi autoritatea 

administrativă emitentă poate invoca excepţia de nelegalitate, în condiţiile în care legea îi 

recunoaşte dreptul de a formula acţiune directă pentru anularea actului administrativ, dar în acelaşi 

condiţii, respectiv dacă actul administrativ a intrat în circuitul civil, pentru că altfel îl poate revoca. 

În cea ce priveşte termenul în care poate fi invocată excepţia de nelegalitate, în art.4 din 

Legea 554/2004 se precizează că poate fi „cercetată în cadrul unui proces”. 

Din punct de vedere procedural, durata unui proces reprezintă momentul introducerii acţiunii 

şi până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. 

De aceea, se poate spune că excepţia de nelegalitate poate fi invocată, atât în faţa instanţei de 

fond, dar şi în faţa instanţei care soluţionează calea de atac a apelului sau recursului, fiind un mijloc 

de apărare. 

La prima vedere, termenul folosit de „oricând” ar putea  sugera imprescriptibilitatea 

excepţiei de nelegalitate, sintagma „în cursul unui proces” duce la concluzia că pentru a putea fi 

invocată, se impune ca acţiunea unde excepţia este invocată să nu fie prescrisă, pentru că în acest 

caz acţiunea principală va fi respinsă ca atare şi nu se mai impune analizarea legalităţii unui act 

administrativ. 

 

7.Procedura de soluţionare a excepţiei de nelegalitate 

Începând din data de 15.02.2013, în conformitate cu prevederile art.4 alin.2 din Legea 

contenciosului administrativ nr.554/2004,  astfel cum a fost modificată prin art. 1 din Legea nr. 

76/2012, instanţa învestită cu fondul litigiului şi în faţa căreia a fost invocată excepţia de 

nelegalitate, constatând că de actul administrativ cu caracter individual depinde soluţionarea 

litigiului pe fond, este competentă să se pronunţe asupra excepţiei, fie printr-o încheiere 

interlocutorie, fie prin hotărârea pe care o va pronunţa în cauză. Dacă instanţa se pronunţă asupra 

excepţiei de nelegalitate prin încheiere interlocuitorie, aceasta poate fiatacată odată cu fondul. 

                                                 
22 Mădălin Niculeasa, op. cit, p. 45. 
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Procedura reglementată de art. 4 din Legea nr. 554/2004, astfel cum a fost modificată prin 

Legea nr. 76/2010 de punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă, se aplică numai 

excepţiilor de nelegalitate invocate ăn cadrul unor procese începute după data de 15.02.2013. 

În cadrul litigiilor începute anterior datei de 15.02.2013, după ce instanţa în faţa căreia s-a 

invocat excepţia de nelegalitate verifică îndeplinirea condiţiilor pe care le-am prezentat anterior şi 

apreciază că de actul administrativ depinde soluţia cererii, va sesiza, prin încheiere motivată 

instanţa de contencios-administrativ competentă şi, prin aceeaşi încheiere, va suspenda judecarea 

cauzei până la soluţionarea irevocabilă a cererii de excepţie de nelegalitate. Instanţa de contencios 

administrativ sesizată de instanţa de drept comun se pronunţă după procedura de urgenţă, în şedinţă 

publică, cu citarea părţilor şi a autorităţii publice emitente a actului administrativ vizat de excepţia 

de nelegalitate. 

Stabilirea instanţei de contencios administrativ competente, în cazul litigiilor începute 

anterior datei de 15.02.2013, se realizează în raport cu prevederile legale incidente, având în vedere 

rangul autorităţii emitente a actului administrativ în priviţa căruia s-a invocat excepţia, dar şi în 

raport de cererea părţii care a invocat excepţia şi care dobândeşte calitatea de reclamant în noua 

cauză, instanţa competentă putând fi cea de la domiciliul reclamantului, fie cea de la domiciliul sau 

sediul pârâtului.23 

În litigiul care are ca obiect excepţia de nelegalitate este obligatorie citarea autorităţii 

emitente a actului a cărui nelegalitate este invocată în excepţie, în consens cu jurisprudenţa Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie, care a stabilit obligativitatea citării organului emitent al actului 

administrativ şi a introducerii acestuia în cauză cu motivarea necesităţii respectării principiului 

contradictorialităţii, a dreptului la apărare, a dreptului la un proces echitabil şi a art.85 Cod 

procedură civilă, conform căruia „judecătorul nu poate hotărâ asupra unei cereri decât după citarea 

sau înfăţişarea părţilor, afară numai dacă legea nu dispune altfel”24. 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.5 din Legea nr. 554/2004, nu este obligatorie 

parcurgerea procedurii administrative prealabile. 

S-a pus problema situaţiei în care excepţia de nelegalitate nu a fost ridicată în faţa instanţei 

de fond, însă este cert că acestă excepţie poate fi ridicată şi în faza căilor de atac, în raport de 

prevederile art.4 alin.1 din Legea nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 

cărora legalitatea unui act administrativ cu caracter individual poate fi cercetată oricând în cadrul 

unui proces, rezultând, astfel, că pote fi cercetată şi în căile de atac.  

 

8.Efectele excepţiei de nelegalitate 

 Efectele excepţiei de nelegalitate pot fi desprinse din interpretarea art.4 alin.3 din Legea 

nr.554/2004, potrivit căruia „în cazul în care instanţa de contencios administrativ a constatat 

nelegalitatea actului, instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia va soluţiona cauza, fără a ţine seama 

de actul a cărui nelegalitate a fost constatată”. 

În condiţiile în care excepţia de nelegalitate a fost caracterizată ca un mijloc procesual de 

apărare ce poate fi invocat în faţa oricărei instanţe, efectele sale se produc doar între părţile în litigiu 

(inter partes litigantes) şi numai în cauza în care excepţia a fost invocată. Întrucât actul 

administrativ în privinţa căruia s-a constatat ca fiind nelegal de către instanţa de contencios 

administrativ, pe calea excepţiei de nelegalitate, este doar înlăturat în soluţionarea procesului, în 

sensul că în cazul admiterii excepţiei de nelegalitate, instanţa de fond îl va înlătura, acest act, 

continuând să subziste, îşi va produce, eventual, efecte faţă de alte persoane. 

Admiterea excepţiei de nelegalitate poate avea efecte indirecte, imediate, dar şi pe termen 

lung. 

În doctrină s-a considerat că ridicarea unei excepţii de nelegalitate, urmată de admiterea 

acesteia, are rolul de a crea un precedent judiciar, ce va fi invocat şi în alte dosare, presupunându-se 

că după conturarea unei practici  constante de admitere a excepţiei, actul administrativ intră în 

                                                 
23 Emanuel Albu, Cristina Banu, Traian Popescu, Bogdan Georgescu, op. cit., p. 166. 
24 Iuliana Rîciu, op. cit., p. 168. 
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desuetudine, putând determina autoritatea administrativă să retracteze actul fie imediat, fie după 

pronunţarea primei hotărâri de admitere a excepţiei, fie ulterior, cu atât mai mult cu cât în sistemul 

juridic european se coturează dreptul la o bună administrare25. 

Soluţia pronunţată de instanţa de contencios administrativ în soluţionarea excepţiei precum 

şi argumentele acestei instanţe prezintă autoritate de lucru judecat pentru instanţa care soluţionează 

fondul cauzei, chiar dacă judecătorul ce soluţionează fondul cauzei are un alt punct de vedere 

asupra argumentelor excepţiei. În considerentele hotărârii instanţa ce soluţionează fondul poate să 

menţioneze, în sinteză argumentele expuse de instanţa de contencios administrativ, urmând ca în 

dispozitivul hotărârii pronunţată, să cuprindă soluţia asupra fondului cauzei în cadrul căreia s-a 

invocat excepţia de nelegalitate.   
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Abstract:  

The evaluation of the professional performances of an organization staff is a concern of the 

human resources management with the multiple implications for all other activities of the 

organization, influencing in a large extent the organizational climate, because with the help of this 

it is possible to determine the degree to which the employees perform their assigned 

responsibilities.  

The studies which are carried out in the institutions from the university environment confirm 

the importance that these attach to the human resources and their professional performances, 

having the implemented well-structured systems, in which they manage the specific evaluation 

methods and techniques.  

The evaluation of the results of the academic body activity is a continuous process which 

starts from the employment and continues with the advancement on teaching positions, taking into 

account the professional performances and the motivation basing on the achieved results.  

Through this paper, we will try to highlight the importance of the professional performances 

evaluation, as this is a very important activity in the knowledge-based economy, especially in the 

universities which are the trainers of highly skilled workforce. 

 

Keywords: human resources; higher education; professional performance; teaching staff; 

evaluation methods 

 

1. Introducere 

Resursele umane reprezintă pentru orice organizaţie/instituţie un factor determinant, o 

resursă vitală de azi şi de mâine, care asigură supravieţuirea, dezvoltarea şi succesul competiţional 

al acestora. 

În sistemul de învăţământ la fel ca şi în celălalte domenii economico-sociale, resursa umană 

prezintă o importanţă deosebită. Resursele umane sunt principalul factor care determină excelenţa 

unei universităţi. Instituţiile de învăţământ superior deţin o poziţie unică în societate. Acestea 

reprezintă spaţii de o importanţă deosebită datorită producerii, răspândirii şi diseminării de 

cunoştinţe. Pe lângă aceste asocieri convenţionale dintre universităţi şi cunoştinţe, instituţiile de 

învăţământ superior deţin potenţialul unic de a încuraja sinteza şi integrarea diferitelor tipuri de 

cunoştinţe şi de a amplifica aplicarea cunoştinţelor în scopul schimbării sociale. 

Învăţământul superior pe lângă furnizarea de noi cunoştinţe celor ce îl urmează, 

sedimentează cunoştinţele dobândite şi conferă viitorilor absolvenţi abilităţi şi competenţe în 

domenii de specialitate, capacitatea de a gândi complex şi a valorifica superior întregul bagaj 

educaţional dobândit în folos social. 

Vom porni de la ideea că pe o piaţă tot mai globalizată şi incertă, gradul de pregătire şi 

punere în valoare a cunoştiinţelor şi competenţelor dobândite joacă un rol hotărâtor. Cunoştinţele, 

abilităţile, atitudinile, motivaţia, particularităţile individule ale angajaţilor sunt cele care asigură 

organizaţiilor/instituţiilor fundamentul pentru obţinerea eficienţei. Ca urmare a faptului că 

majoritatea cunoştiinţelor şi competenţelor se însuşesc în şcoală prin intermediul procesului 

instructiv-educativ, educaţiei şi implicit învăţământului superior i-a fost recunoscut rolul important 

pe care îl are în dezvoltarea capitalului uman şi, în consecinţă, în dezvoltarea economică a unei ţări. 

Evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor unei organizaţii este o activitate a 

managementului resurselor umane ce capătă o arie de răspândire din ce în ce mai largă, devenind 

activitate strategică în cadrul procesului de gestionare a resurselor umane. Evaluarea performanţelor 
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este un mecanism de control care asigură nu numai feedback membrilor individuali, dar şi 

informaţii privind modul în care progresează lucrurile în organizaţie/instituţie.  

Evaluarea performanţelor personalului didactic şi de cercetare este procesul prin care se 

realizează certificarea calităţii în învăţământul superior. Procedurile periodice de evaluare a 

activităţilor de predare-seminarizare, cercetare şi servicii profesionale pe care le prestează corpul 

academic sunt principala garanţie pe care o universitate o poate oferi pentru calitatea sau prestigiul 

ei. În practica universităţilor din ţara noastră ca de altfel şi a universităţilor europene de evaluarea 

personalului didactic se ocupă managementul academic. 

 

2. Abordarea conceptului de educaţie continuă în universităţi 

Evoluţia economiei şi a societăţii, în general, are ca principal motor educaţia. Nivelul ridicat 

de cultură şi educaţie condiţionează creşterea economică şi progresul social.  

Obţinerea de cunoştinţe şi deprinderi practice numai trebuie reduse la nivelul graniţelor unui 

stat, ci trebuie încurajată cooperarea internaţională şi mai ales schimburile de persoane. 

Pentru asigurarea competitivităţii europene pe toate planurile, un loc distinct îl ocupă 

pregătirea populaţiei nu numai prin formele devenite clasice ale componentelor sistemului de 

învăţământ, ci şi asumarea pregătirii permanente pe toată durata vieţii active şi chiar şi după 

închierea acesteia. 

Harja (2004, 75) consideră că „investiţia în educaţia terţiară este o investiţie riscantă 

deoarece nu poate asigura succesul în oportunităţile de ocupare existente pentru toţi absolvenţii”. 

Problemele absolvenţilor cu privire la găsirea unui loc de muncă corespunzător provin parţial din 

reformele succesive suferite de sistemele de educaţie superioară, cât şi ca o consecinţă a 

schimbărilor de pe piaţa muncii.  

Dobândirea de cunoştinţe şi competenţe pe tot parcursul vieţii asigură condiţiile de bază 

pentru realizarea şi dezvoltarea individuală şi profesională, pentru creşterea capacităţii de ocupare şi 

a adaptabilităţii pe tot parcursul vieţii. Printre priorităţile politicii naţionale se numără necesitatea de 

a transforma sistemele formale de educaţie şi formare în vederea înlăturării barierelor dintre 

diversele forme de învăţare, lărgirii accesului şi participării la învăţare.  

În structura acestei lucrări un loc distinct îl ocupă învăţământul economic superior 

românesc. Reglementările în domeniu şi aplicarea acestora în instituţiile de învăţământ universitar 

românesc, după semnarea Declaraţiei de la Bologna, în anul 1999, sunt de natură să confere 

pregătirii universitare preocuparea intensă pentru creşterea calitativă a procesului educaţional.  

Asigurarea calităţii academice este unul dintre obiectivele centrale ale Procesului Bologna. 

Înfăptuirea sa depinde de corespondenţele care se stabilesc între sensurile calităţii academice şi 

transformările care au loc în învăţământul superior. Modul de realizare a legăturilor dintre intrările 

şi ieşirile din sistemul de învăţământ superior, redat prin intermediul indicatorilor calitativi se 

reflectă în Figura 1. 
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Figura 1. Schema generală a sistemului de indicatori calitativi pentru învăţământul superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Stancu, Bodea, Cocriş, Comăniciu, Dobre (2010, 37). 

 

Calificarea profesională în ştiinţele economice poate fi obţinută prin educaţie formală 

încheiată cu o primă diplomă, prin experienţa individuală sau în cadrul educaţiei permanente 

(Figura 2). 

Între angajatori şi sistemul educaţional există un proces de selectare a calificărilor care trebuie 

dezvoltate în cadrul educaţiei iniţiale. În cadrul educaţiei continue, susţinută de legislaţia 

naţională/internaţională, trebuie urmărit întregul ciclu de viaţă profesională al specialiştilor. 

 

Figura 2. Cerinţe generale ale paradigmei educaţiei continue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Conferinţa Educaţia permanentă în învaţământul superior – parteneriat sau competiţie?, organizatori MEC, 

CNFIS, Bucuresti, 16 Mai 2003, disponibil pe http://www.cnfis.ro/ed_perm/info_conferinta.php 
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Globalizarea şi dezvoltarea economică bazată pe cunoaştere necesită o transformare radicală 

a economiei europene şi o modernizare a sistemelor de educaţie şi formare profesională. Vărzaru M. 

(2003, 223) menţionează că „dezvoltarea economică a favorizat creşterea şi modificarea nivelului 

de formare şi de calificare a indivizilor”. Educaţia globală contemporană urmăreşte să formeze 

oamenii în spiritul unei justiţii sociale şi a dezvoltării durabile, tinteşte conturarea unei dimensiuni 

globale şi a unei perspective holistice în educaţie pentru înţelegerea realităţilor complexe dar mai 

ales în dezvoltarea de valori, cunoştinţe şi abilităţi.  

Aşa cum observa Baker (2007, 101), „accesul la noile provocări este facilitat de: learning to 

be/învăţând să fii, learning to know/învăţând să ştii, learning to do/învăţând să faci şi de learning to 

live together/învăţând să trăim împreună”. Altbach (2010) a specificat că „durabilitatea acestor 

procese are un numitor comun perceput în limite de cauză şi efect: transformarea prin educaţie. De 

aceea problema educaţiei şi a învăţământului universitar ca prioritate globală, este unanim 

recunoscută”. 

Dezvoltarea şi implementarea unui sistem eficient pentru calificare în învăţământul superior, 

un sistem în care domeniile de specialitate sunt corelate direct cu cerinţele reale şi dinamice ale 

pieţei forţei de muncă constitue scenariul de succes prin care universităţile pot contribui la 

dezvoltarea potenţialului uman.  

Investiţia statului pentru crearea unei game diverse de specialişti în funcţie de nevoile reale 

de pe piaţa forţei de muncă asigură, pe de o parte, un domeniu de activitate real după terminarea 

studiilor universitare şi, pe de altă parte, o investiţie redobândită prin acoperirea posturilor cu 

persoane pregătite profesional. Datorită faptului că majoritatea cunoştinţelor, competenţelor, 

calificărilor se însuşesc în şcoală, prin intermediul procesului instructiv-educativ, educaţiei, şi 

implicit învăţământului universitar, i-a fost recunoscut rolul important pe care îl are în acumularea 

şi dezvoltarea capitalului uman şi, în consecinţă, în dezvoltarea economică a unei ţări. 

Săvinescu (2008, 14) notează că “formarea continuă a cadrelor didactice – redenumită din ce 

în ce mai frecvent dezvoltare profesională continuă pentru a exprima continuitatea şi coerenţa dintre 

diferitele etape ale carierei didactice, în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii – are statut diferit 

de la o ţară la alta: este întotdeauna considerată un drept, dar variază între obligativitate şi opţiune”. 

Studiile de specialitate pun în evidenţă relaţia între nivelul de dezvoltare economico-socială, 

şi implicit structura pieţei muncii, şi structura sistemului educaţional. Previziunile privind 

racordarea învăţământului universitar la piaţa forţei de muncă vizează, în principal, două obiective. 

Primul se referă la obţinerea informaţiilor privind cererea şi oferta educaţională, statul fiind 

principalul investitor în educaţie, el fiind cel care trebuie să ajusteze acest raport. Al doilea obiectiv 

se leagă de previziunile de pe piaţa muncii vizând domeniile de pregătire superioară a resurselor 

umane. 

Activitatea din universităţi şi finalitatea acesteia, trebuie să fie corelată cu stringenţele 

societăţii, cu celelalte niveluri de organizare a învăţământului şi cu realităţile din economie. Un 

nivel ridicat de pregătire profesională a personalului didactic este direct asociat cu un nivel calitativ 

înalt al procesului de învăţământ, care să contribuie la generarea de cunoştinţe şi formarea de 

competenţe solicitate de piaţa muncii, ca surse directe ale competitivităţii, inovării şi dezvoltării 

economice. 

 

3. Dezvoltarea resurselor umane în universităţi 

Resursele umane sunt principalul factor care determină excelenţa unei universităţi. Oamenii 

doresc să îşi dezvolte cariera profesională pentru a ajunge la un anumit nivel de bunăstare. O cariera 

didactică oferă posibilitatea de a atinge obiectivele profesionale în domeniu şi de a dobândi un 

echilibru între carieră şi dezvoltare personală. 

Dezvoltarea potenţialului uman reprezintă un proces necesar, complex, continuu şi de mare 

responsabilitate, reunind acţiuni şi activităţi de selecţie de personal nou şi de formare şi 

perfecţionare a celui existent. Desigur, el trebuie corelat cu un ansamblu de factori naţionali şi 

internaţionali, socio-economici şi instituţionali, materiali şi umani. 



195 
 

Nivelul ridicat de calificare al profesorilor, personalului didactic şi formatorilor constituie 

un instrument de bază pentru asigurarea calităţii în educaţie, formare profesională iniţială şi formare 

profesională continuă. 

Investiţiile în dezvoltarea resurselor umane din educaţie sunt necesare în vederea 

îmbunătăţirii capacităţii de răspuns a sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială la 

schimbările rapide produse în societate şi pe piaţa muncii. Angajaţii dintr-o organizaţie se adaptează 

la nou, dacă se fac investiţii în instruirea şi dezvoltarea competenţelor lor. Universitatea, prin 

politica de dezvoltare, poate să le asigure actualizarea continuă a cunoştinţelor pentru a menţine 

performanţa la înalte cote. Dezvoltarea are o aplicabilitate mai largă decât trainingul şi este 

considerată o modalitate eficace de pregătire a generaţiei de schimb în departament şi în 

administraţie. 

Trainingul sau instruirea focalizată este o formă de actualizare a cunoştinţelor şi abilităţilor 

specifice şi imediate, este pregătirea orientată mai mult spre post decât spre persoană. Dezvoltarea 

se referă la învăţarea acelor abilităţi şi comportamente necesare în posturile actuale sau viitoare. Are 

o aplicabilitate mai largă decât trainingul. Dezvoltarea resurselor umane este orientată mai mult pe 

carieră şi mai puţin pe post, formează potenţialul de perspectivă şi adaptare a lui. 

Metodele utilizate în training şi dezvoltare sunt numeroase, fiecare având avantajele şi 

dezavantajele ei. Metodele includ perfecţionarea pe post, programe de perfecţionare în instituţiile de 

învăţământ, cursuri de management educaţional, conferinţe video etc. Noile abilităţi, 

comportamente, atitudini ce dau eficienţă organizaţiei sunt câteva din rezultatele acestui proces. 

În practică există o diferenţă între instruire şi dezvoltare. Trainingul este organizat de 

universitate pentru a facilita angajaţilor învăţarea competenţelor, comportamentelor şi cunoştinţelor 

legate strict de post.  

Dezvoltarea înseamnă învăţarea competenţelor manageriale şi profesionale necesare pentru 

posturile prezente şi viitoare. Învăţarea este de fapt o schimbare continuă a comportamentelor prin 

experienţe directe sau indirecte. Universitatea care investeşte în dezvoltare este aceea a căror 

angajaţi continuă să înveţe lucruri noi şi să utilizeze ceea ce învaţă pentru îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor educaţionale. 

Pe plan internaţional formarea profesională este o preocupare de seamă a statelor, în special 

în Uniunea Europeană, unde prin actele comunitare adoptate, statele membre şi-au asumat obligaţia 

de a lua toate măsurile pentru asigurarea de condiţii concrete pentru formarea profesională a 

salariaţilor, pentru consiliere şi orientare profesională, pentru apropierea progresivă a nivelurilor de 

pregătire, pentru recunoaşterea reciprocă a pregătirii profesionale a salariaţilor, pentru adoptarea de 

politici comune în domeniul larg al pregătirii profesionale. 

Învăţarea poate fi definită ca un proces ciclic şi cumulativ de continuă actualizare a 

cunoştinţelor, prin adăugarea de noi subiecte bazei de cunoştinţe deja existentă (Partington, Stainton 

2002). 

Un model reprezentativ al procesului învăţării este ciclul lui Kolb, redat în Figura 3 (Kolb, 

Fry 1975) văzut ca un proces continuu: 

▪ câştigarea unei experienţe practice bazată pe acţiune; 

▪ observarea acestei experienţe şi reflectarea asupra ei; 

▪ extragerea de concluzii din experienţa avută; 

▪ testarea noilor idei în practică. 

Activitatea în cadrul organizaţiei este un proces continuu de învăţare, iar învăţarea stă la 

baza tuturor activităţilor de training. Sunt posibile mai multe modalităţi de abordare a proceselor 

complexe de învăţare în cadrul organizaţiei. De multe ori trainerii prezintă informaţiile şi presupun 

că acestea sunt de la sine înţelese. Dar învăţarea are loc numai atunci când informaţia este 

percepută, înţeleasă şi internalizată printr-un efort conştient de utilizare a acesteia.  

Importanţa universităţilor continuă să crească în dezvoltarea organizaţiilor publice şi private. 

Presiunea pentru creşterea performanţei universitare se reflectă şi asupra creşterii cererii resurselor 

umane de calitate. Noul mediu cere răspuns rapid de la organizaţie dar şi de la oamenii angajaţi.  
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Figura 3. Ciclul de învăţare a lui Kolb şi cele patru abordări ale învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: Prodan. A (2011, 74) 

 

Vizitând site-urile universităţilor din ţară se observă că nici o universitate nu are afişată în 

mod transparent politica/procedura de angajare, de evaluare, de dezvoltare sau de concediere a 

resurselor umane. Astfel interpretarea şi improvizaţia îşi poate face loc. Deciziile de dezvoltare a 

angajaţilor prin mobilităţi, schimb de experienţă, rotire pe posturi se iau la nivel de facultate, 

serviciul de resurse umane neavând nici o contribuţie explicită.  

 

4. Rolul managementului performanţei în mediul universitar  

Pentru a putea înţelege importanţa procesului de evaluare a performanţelor resurselor umane 

din universităţi, trebuie să avem în vedere şi faptul că aceasta este o componentă de bază a 

managementului performanţei. Privit ca o modalitate de a obţine rezultate individuale şi 

organizaţionale mult mai bune prin înţelegerea şi conducerea performanţei într-un cadru unitar şi 

contextual al învăţământului, managementul performanţei poate fi definit ca o abordare strategică şi 

integrată a asigurării succesului de durată în activitatea organizaţiilor, prin îmbunătăţirea 

performanţei oamenilor care lucrează în ele şi prin dezvoltarea capabilităţilor echipelor şi a 

participanţilor individuali (Armstrong, Baron 1998, 28 – 39). 

Conform altor specialişti în domeniu, managementul performanţei constă într-o abordare 

sistematică a managementului resurselor umane în general şi a evaluării performanţelor în special, 

folosind obiectivele, performanţele, aprecierile şi feedback-ul ca mijloace de motivare a angajaţilor 

pentru a înţelege şi a folosi la maximum potenţialul lor creator în vederea atingerii obiectivelor 

organizaţionale (Lefter, Deaconu 2008). 

Performanţa, competenţa şi informaţia reprezintă o unitate dialectică: informaţia determină 

competenţa, competenţa determină performanţa iar performanţa îmbogăţeşte informaţia cu noi date 

şi legi de mare intensitate (Figura 4). 

 

Figura 4. Interdependența dintre informație – competență – performanță 

 

   

 

   

  

 

 

Sursa: Belous V. (1995, 29) 
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Managementul performanţei trebuie să fie integrat în procesul complex de gestionare a 

organizaţiei şi să fie corelat cu alte procese esenţiale, cum ar fi strategia universităţii, dezvoltarea 

angajaţilor şi managementul calităţii totale.  

Caracterul integrat presupune: 

▪  integrare pe verticală – se realizează cu strategia economică a organizaţiei. La nivel de 

echipă şi individual se convin obiective care să susţină realizarea scopurilor 

organizaţionale. Acestea iau forma obiectivelor coordonate în sens descendent, de la 

nivel organizaţional, la nivelul funcţiunii, la nivel de echipă şi angajat individual. 

Alinierea strictă a acestor obiective este esenţială şi mai ales convenirea de comun acord 

asupra obiectivelor, la care trebuie să se ajungă prin dialog deschis între manageri şi 

angajaţi. 

▪  integrarea orizontală – presupune alinierea strategiei de management al performanţei cu 

alte strategii de resurse umane referitoare la dezvoltarea organizaţională, evaluare, 

remunerare, pentru a se realiza o abordare coerentă a managementului şi dezvoltării 

personalului organizaţiei; 

▪  integrarea necesităţilor individuale cu cele organizaţionale. 

Un model al managementului performanţei unanim acceptat de literatura internaţională de 

specialitate şi aplicabil şi în universităţi nu există în prezent, însă foarte mulţi autori 

vorbesc despre existenţa unui ciclu al managementului performanţei. Autorii modelului 

prezentat în Figura 5 (Mabey, Salaman, Story 2001, 124 – 130), au identificat cinci 

elemente ale acestui ciclu: stabilirea obiectivelor performanţei; măsurarea rezultatelor; 

obţinerea feedback-ului în urma măsurării; recompensarea în funcţie de rezultate; 

modificarea şi completarea obiectivelor şi activităţilor. 

 

Figura 5. Ciclul managementului performanţei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: Adaptare după Mabey, Salaman, Storey, 2001 

 

Aceste elemente ale ciclului managementului performanţei pot fi atât descriptive cât şi 

prescriptive. Unii autori folosesc managementul performanţei ca un „cadru de desfăşurare” în 

vederea analizării diferitelor aspecte ale managementului strategic al resurselor umane. Alţii 

argumentează că, evidenţiind elementele esenţiale ale procesului de management al performanţei, 

ciclul prezintă o modalitate prin care procesul ar trebui să fie condus de organizaţiile ce doresc să 

adopte o perspectivă strategică de gestionare a resurselor umane. 

Nivelul la care poate opera un astfel de sistem de management al performanţei, precizează 

autorii, depinde de modul în care organizaţia doreşte să aplice acest model. Modelul nu precizează 

nivelul la care se aplică aceste elemente: la nivel de individ, la nivel de echipă, în departamente sau 

unităţi strategice sau la nivelul întregii organizaţii, ci lasă la latitudinea managementului 

organizaţiei alegerea nivelului. Experienţa autorilor subliniază însă faptul că ciclul managementului 

performanţei se aplică în mod special la nivel individual. 
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După cum prezintă şi autorii acestui model, măsurarea performanţelor angajaţilor unei 

organizaţii este un proces esenţial al managementului performanţei. Cerinţa de a evalua personalul 

unei organizaţii este impusă de ritmul accelerat de dezvoltare tehnico-ştiinţifică, de apariţia unor 

tehnologii performante în mai toate domeniile de activitate, de concurenţa acerbă rezultată în urma 

internaţionalizării activităţii multor companii. Este motivul pentru care, în foarte multe domenii de 

activitate şi inclusiv în universităţi, diferenţa şi avantajul competitiv este determinat, în ultimă 

instanţă de performanţele oamenilor angajaţi. 

 

5. Importanţa evaluării performanţelor în selectarea resurselor umane din sistemul de 

învăţământ superior 

Într-o lucrare de specialitate, Pitariu (2006, 131) precizează faptul că în România există 

diverse sisteme de apreciere a personalului din organizaţii întrucât este conştientizat efectul benefic 

al acestei activităţi asupra productivităţii angajaţilor, recunoscându-se necesitatea ei în creşterea 

nivelului de competitivitate a organizaţiilor. Specialistul precizează însă că în practică ne 

confruntăm cu fişe de evaluare standardizate, impuse prin lege, criterii de performanţă stabilite 

anual de către un for tutelar. 

Obiectivitatea este o altă problemă cu care se confruntă organizaţiile în procesul de evaluare, 

de foarte multe ori evaluatorii neînţelegând conţinutul standardelor de performanţă şi complăcându-

se în a evalua superficial. 

În lucrarea “Managementul resurselor umane – Ghid practic” apărută în anul 2005, 

profesorul Pânişoară (2005) ne prezintă evaluarea performanţelor în organizaţie/instituţie ca un 

aspect important al managementului resurselor umane, deoarece prin evaluare trebuie înţeleasă 

natura dinamică a dezvoltării profesionale şi totodată să percepem dezvoltarea profesională ca pe un 

proces continuu, şi nu “ca un simplu eveniment” produs în viaţa angajatului. 

Acţiunile periodice de evaluare a calităţii activităţii profesionale îi fac pe angajaţi să 

conştientizeze importanţa calităţii prestaţiei lor şi prin feedback-ul pe care îl primeşte, să facă 

eforturi de a-şi recupera lipsurile profesionale atâta timp cât nu este prea târziu (Constantin, 2002). 

Evaluarea performanţelor resurselor umane din universităţi permite desfăşurarea 

corespunzătoare a unor activităţi din domeniul resurselor umane, printre acestea numărându-se şi 

recrutarea şi selecţia. Datele şi informaţiile privind evaluarea performanţelor permit elaborarea unor 

decizii manageriale raţionale în legătură cu activitatea de recrutare şi selecţie, evitând desfăşurarea 

la întâmplare sau pe baze subiective a acesteia. Rezultatele obţinute în urma procesului de evaluare 

a performanţelor personalului didactic confirmă programele de recrutare şi selecţie, întrucât oferă 

multiple informaţii pentru inventarele de aptitudini şi creează, totodată, suportul pentru un sistem 

integrat al resurselor umane, precum şi pentru realizarea unui diagnostic permanent al acestora 

(Manolescu, Lefter, Deaconu 2007, 456). 

Principalele obiective pe care o universitate trebuie să le aibă prin intermediul procesului 

complex de evaluare a performanţelor angajaţilor, sunt: 

▪  să ajute la îmbunătăţirea performanţelor angajaţilor şi să determine schimbarea 

atitudinii şi comportamentelor în direcţia celor promovate de organizaţie; 

▪  să asigure angajaţilor informaţiile necesare dezvoltării lor profesionale, conferindu-le 

încredere în sine; 

▪  să identifice nevoile de dezvoltare profesională a cadrelor didactice şi să evalueze 

rezultatele programelor anterioare; 

▪  să conştientizeze salariaţii asupra legăturii dintre performanţele lor şi performanţele 

universităţii; 

▪  să promoveze atitudinile şi comportamentele cheie pentru fiecare post în parte; 

▪  să evalueze obiectivele individuale şi de echipă (departament, facultate); 

▪  să se constituie într-un suport pentru o comunicare eficientă; 

▪  să crească motivaţia în muncă a angajaţilor; 
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▪  să fie punctul de plecare în vederea dezvoltării carierei profesionale a cadrelor 

didactice. 

Legislaţia din România (Guvernul României 2000, Hotărârea nr. 238) reglementează 

normele metodologice pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului 

didactic din învăţământul superior, aceasta făcându-se de către rector, pe baza propunerilor 

directorilor de departament, cu avizul decanilor, potrivit criteriilor de evaluare. 

Pentru evaluarea personalului didactic şi de cercetare se au în vedere o serie de criterii care 

reflectă calitatea activităţii didactice, de cercetare ştiinţifică şi de servicii profesionale aduse 

universităţii şi comunităţii academice din ţara noastră. 

Criteriile de evaluare şi indicatorii de performanţă pentru personalul didactic din 

învăţământul superior sunt următorii: 

▪  Elaborarea de material: 

- introducerea unor cursuri noi, didactice pe direcţii neelaborate anterior; 

- cursuri universitare proprii, cu înalt grad de originalitate; 

- suporturi de studiu pentru seminarii, laboratoare, proiecte. 

▪  Cercetare ştiinţifică: 

- cărţi, monografii, tratate publicate în edituri recunoscute; 

- studii publicate în reviste de specialitate, cu referenţi şi colective editoriale; 

- conferinţe/lucrări de sinteză prezentate la manifestări ştiinţifice recunoscute; 

- lucrări publicate în volumele unor conferinţe naţionale şi/sau internaţionale, cu 

referenţi şi comitet de program; 

- brevete omologate, produse aplicate; 

- premii ştiinţifice, acordate prin lucrări; 

- granturi câştigate prin competiţie; 

- contracte de cercetare ştiinţifică. 

▪ Recunoaştere naţională şi internaţională : 

- profesor invitat pentru prelegeri la universităţi de prestigiu; 

- membru în academii de ştiinţe şi arte; 

- membru în societăţi ştiinţifice internaţionale; 

- membru în comisii de doctorat; 

- membru în colective de redacţie ale unor reviste recunoscute; 

- membru în comitetele internaţionale de program; 

- membru în echipe de expertizare/evaluare a procesului educaţional; 

- membru în consilii naţionale de specialitate; 

- organizator de manifestări ştiinţifice internaţionale şi/sau naţionale; 

- referent ştiinţific/expert naţional şi internaţional. 

▪  Activitate cu studenţii : 

- evaluarea cadrelor didactice de către studenţi (comunicare, aprecierea 

cursului/seminarului/proiectului, aprecierea metodei de lucru, claritatea expunerii etc.) pe 

baza unei metodologii stabilite de senatul universitar; 

- conducerea unor cercuri ştiinţifice studenţeşti; 

- numărul de studenţi înscrişi la cursurile şi seminariile aferente postului de bază. 

▪  Activitatea în comunitatea academică : 

- numărul de lucrări de absolvire, licenţe (diplomă), disertaţie, doctorat, conduse; 

- participarea la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, organizate în instituţia 

de învăţământ superior. 

Criteriile privind evaluarea performanţelor profesionale ale personalului didactic şi de 

cercetare se aplică diferenţiat în raport cu funcţiile didactice deţinute. Ponderea fiecărui criteriu în 

evaluarea performanţelor profesionale individuale se stabileşte anual de senatul universităţii, pentru 

fiecare funcţie didactică, în raport cu politica de dezvoltare instituţională a respectivei instituţii.  

Aceste criterii minime menţionate în legislaţia românească în vigoare pot fi completate de 

către senatele universitare cu alte criterii de evaluare şi indicatori de performanţă care să susţină 

politica de dezvoltare instituţională şi să întărească competitivitatea instituţiei. 
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Fiecare indicator de performanţă este evaluat pe o scară de la 0 la 5. Salariul de bază al 

fiecărui cadru didactic va fi stabilit în funcţie de rezultatul obţinut prin însumarea punctelor 

acordate pentru indicatorii de performanţă, combinat cu ponderea criteriilor de evaluare stabilită la 

nivelul instituţiei pentru fiecare funcţie didactică, ţinând seama de limitele prevăzute de lege şi de 

veniturile instituţiei. 

Stabilirea cerinţelor şi particularităţilor locurilor de muncă şi întregul proces de evaluare a 

performanţelor profesionale a cadrelor universitare poate fi efectuată de către: 

▪  manageri situaţi pe diverse niveluri ale ierarhiei instituţiei de învăţământ superior; 

▪  subordonaţi direcţi ai angajatului în cauză; 

▪  colegi situaţi pe poziţii egale; 

▪  evaluatori din exteriorul universităţii (C.N.C.S.I.S., A.R.A.C.I.S., M.E.C.I. etc.); 

▪  comisii de evaluare mixte; 

▪  studenţi; 

▪  cadrul didactic însuşi, prin intermediul unei autoevaluări. 

Scopurile generale evaluării cadrelor didactice sunt: 

▪ identificarea nevoilor de formare pe un anumit domeniu; 

▪ îmbunătăţirea activităţii didactice; 

▪ evidenţierea calităţilor personale ale fiecărui salariat; 

▪ identificarea punctelor forte şi slabe; 

▪ crearea unui climat de încredere reciprocă între conducerea instituţiei de învăţământ 

superior şi cadrele didactice; 

▪ facilitarea dezvoltării personale şi profesionale autocunoaşterea şi conştientizarea 

calităţilor şi competenţelor personale şi profesionale; 

▪ salarizarea corespunzătoare nivelului de performanţă. 

Un proces obiectiv de evaluare a performanţelor cadrelor didactice universitare poate 

acţiona ca o pârghie în atragerea tinerilor absolvenţi, cu aptitudini didactice şi reale preocupări în 

domeniul ştiinţific. De asemenea, din perspectiva instituţiilor universitare, indicatorii obţinuţi în 

urma evaluării performanţei evidenţiază calitatea forţei de muncă angajate, sunt nişte indici 

elocvenţi ce sugerează necesarul de resurse umane pe diferite departamente şi facultăţi. 

În sistemul de învăţământ, poate mai mult decât în oricare alt domeniu de activitate, 

evaluarea salariaţilor, pentru a fi cât mai realistă, trebuie să ţină cont de cerinţele şi particularităţile 

specifice fiecărui loc de muncă. Ulterior abia, trebuie analizată măsura în care profilul angajatului 

corespunde activităţii ce trebuie desfăşurate la nivelul postului.  

Un rol deosebit al funcţiunii de resurse umane din universităţi în motivarea angajaţilor este 

acela de a reuşi să elaboreze sisteme de recompensare în funcţie de performanţă care să ofere 

posibilităţi atât pentru recompense financiare, cât şi nefinanciare, în vederea recunoaşterii 

realizărilor. 

Managementul universitar trebuie să recunoască necesitatea unei munci care să le ofere 

profesorilor mijloacele prin care îşi pot atinge scopurile, un grad rezonabil de autonomie şi 

posibilităţi de fructificare a aptitudinilor şi competenţelor proprii. Specialiştii de resurse umane emit 

recomandări asupra proceselor pentru definirea posturilor, care să ţină cont de factorii ce 

influenţează motivaţia în muncă şi să permită îmbogăţirea posturilor sub forma varietăţii, a 

responsabilităţii de luare a deciziilor şi cât mai multă putere de control în desfăşurarea muncii. 

 

6. Concluzii 

Educaţia este un domeniu despre care se vorbeşte foarte mult, întrucât aceasta este practic 

baza fiecărei evoluţii, fie ea personală sau naţională. Calitatea educaţiei naţionale, puterea ei de a 

crea viitori creatori, este factor primordial care prefigurează poziţia de mâine a unei naţiuni în lume.  

Pornind de la aceste considerente în primul capitol am evidenţiat importanţa pe care aceasta 

o are în formarea noastră ca oameni. Pe parcursul studiului nostru am remarcat că, asigurarea 

calităţii educaţiei este centrată preponderent pe rezultatele învăţării. Acestea sunt formulate în 
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termeni de competenţe, cunoştinţe, valori şi atitudini care se obţin prin parcurgerea şi finalizarea 

unui nivel de învăţământ sau program de studii. 

Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice şi a altor tipuri de personal didactic din 

educaţie inclusiv formarea şi perfecţionarea în parteneriat cu companii, va ajuta la realizarea 

obiectivului de îmbunătăţire a calificării capitalului uman.  

În capitolul 2 am abordat conceptul de resurse umane şi dezvoltarea acestuia în sistemul de 

învăţământ superior, plecând de la premisa că resursele umane sunt principalul factor care 

determină excelenţa unei universităţi. 

Deorece învăţarea reprezintă un proces ciclic şi cumulativ de continuă actualizare a 

cunoştinţelor, prin adăugarea de noi subiecte bazei de cunoştinţe deja existentă, am redat modelul 

reprezentativ al procesului învăţării prin intermediul ciclul de învăţare a lui Kolb şi a celor patru 

abordări ale învăţării. 

Pentru a putea înţelege importanţa procesului de evaluare a performanţelor resurselor umane 

din universităţi, trebuie să avem în vedere şi faptul că aceasta este o componentă de bază a 

managementului performanţei, concept studiat în capitolul 3. Aici am discutat despre cele cinci 

elemente ale ciclului managementului performanţei: stabilirea obiectivelor performanţei; măsurarea 

rezultatelor; obţinerea feedback-ului în urma măsurării; recompensarea în funcţie de rezultate; 

modificarea şi completarea obiectivelor şi activităţilor. 

Întrucât evaluarea performanţelor angajaţilor unei organizaţii are multiple implicaţii asupra 

motivaţiei în muncă a acestora, poate transforma, într-un timp foarte scurt, un angajat foarte 

motivat, într-unul care nu mai are încredere şi putere să desfăşoare sarcinile zilnice, în ultimul 

capitol am evidenţiat importanţa evaluării performanţelor în selectarea resurselor umane din mediul 

universitar.  

Evaluarea cadrelor didactice este o parte formală a sistemului de dezvoltare a personalului, 

care oferă posibilitatea unui evaluator de a discuta şi de a cădea de acord asupra obiectivelor şi 

scopurilor fiecareia dintre persoanele evaluate referitoare la îmbunătăţirea performanţelor 

profesionale şi la calitatea procesului predării. Aceasta permite, de asemenea, ca personalul să-şi 

menţină standardele sau să-şi dezvolte potenţialul pentru a lucra în mod eficient. 

Prin intermediul evaluării performanţelor cadrelor universitare, nu trebuie să obţinem doar o 

imagine a performanţelor din trecut, ci trebuie să se aibă în vedere şi viitorul, prin examinarea 

obiectivelor, ambiţiilor şi planurilor pe care le are fiecare angajat. 
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Abstract:  

Cultural identity at both levels - national and international - remains one of the main 

psychological and spiritual needs. The inability to preserve their own identity automatically and 

naturally leads to conflicts within a society or within societies in a particular region. 

There is tolerance, but not sincere acceptance by peoples on a higher stage of technological 

and civilization advancement, the values of the new countries that have entered or will enter the 

European Union. 

Harmonizing the different cultural systems within the European Union gives the European 

integration model itself a long-term perspective. This process involves knowledge and respect for 

cultures and awareness of the European and global interdependence phenomenon, based on the 

elements and specifics of cultural pluralism, excluding the imposition of a unique learning model 

while recognizing the importance of respect for the values of other cultures in the spirit of the 

cultivation of universal values, giving a greater role to international exchanges so that people can 

move to the European space. 

Understanding the implications of cultural diversity is one of the challenges of the 

contemporary world, being one of the main objectives of a new orientation in the globalization 

process. 

 

Keywords: globalization, cultural diversity, integration model, European integration. 

 

 

1. Introducere 

Europa Occidentala, sub stindardul „libertate, egalitate, fraternitate”, s-a consacrat ca un 

spatiu al libertatii si implicit al pluralismului de opinii. A fost mai usor a se aborda problema 

integrari din punct de vedere tehnic, adica juridic, implicând institutii, decât din punct de vedere 

cultural, adica implicând popoare, ceea ce s-a si realizat, inclusiv în cadrul Uniuni Europene.  

În acest context, modelul integrari europene a pornit de la premisa transferului de 

suveranitate, ca apanaj exclusiv al statului, subiect de drept international, definit sau restrâns prin 

Conventia asupra drepturilor si îndatoririlor statelor de la Montevideo, 1933. Art. 1 prevedea:  

Statul ca persoana a dreptului international trebuie sa fie caracterizat prin:  

a) o populaţie permanentă;  

b) un teritoriu delimitat;  

c) guvern şi  

d) capacitate de a intra în relati cu alte state.  

Modelul integrari europene este un model cât se poate de apreciabil din punct de vedere 

tehnic, care însă la momentul transpuneri în cotidianul vieţi europene provoacă nu de puţine ori 

scindări şi rumoare, întrucât omite un aspect esenţial: importanta specificului cultural în Europa, a 

contextului european ca atare, atât de generos în manifestarea entitatilor.  

Din aceasta perspectiva, europeana, conceptul de suveranitate se simte prizonier rigidei 

notiuni de stat.  

Astfel, considerând ca Europa nu poate admite existenta culturii fara popoare, ca aceasta 

apartine popoarelor, în detrimentul statului, care în acelasi timp nu da dimensiunea suveranitati, se 

creeaza un conflict stat – suveranitate – popor pentru validarea paradigmei integrari „tehnice” 

europene, care se manifesta din plin în prezent.  

2. Diversitatea culturală – o provocare pentru integrare şi globalizare 

2.1. Conceptul de cultură. Modalităti de abordare a notiunii în sine 
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Teoria culturii este considerată a fii extrem de complexă, fiind construită pe ideea privind 

modelele culturale care pornesc de la o anumită perceptie, semnificatie, misiune atribuită culturii. 

Cultura poate fi reprezentată sub forma unor structuri inteligibile, încărcate de o realitate care se 

poate cunoaste, învată, transmite. Cultura trebuie privită ca fiind un produs al activitătii omului, al 

individului uman care priveste critic atât natura cât si societatea.  

a) Perspectiva antropologică abordează conceptul de cultură din perspectiva unei lumi 

umane, nevoia reproducerii sociale pe care indivizii umani doresc sa o asigure. Pentru a 

întelege diversitatea culturii si lantul ei neîntrerupt de transformări, trebuie înteleasă si 

acceptată descrierea culturii ca fenomen organic. Comparatia culturii cu un organism 

viu este o expresie unei analogii proprii modului de gândire uman. 

b) În conceptia altor cercetători, cultura nu se ocupă decât de probleme spirituale 

sofisticate fiind nevoie de o initiere specială în scopul întelegerii acestor aspecte.  

Cultura, în general, are ca scop crearea unui efect asupra realitătii înconjurătoare si 

desăvârsirea căilor omului spre actiune. Cultura descrie demersul actiunii umane, fiind nevoită să se 

adapteze, corecteze, reconstruiască în functie de acest demers, permitând chiar si diviziuni locale si 

temporale.  

 

2.2. Importanta modelelor culturale în cadrul studiului culturii 

Modele culturale presupun prezenta unor structuri particulare, flexibile, care realizează 

distinctia între anumite experiente culturale. Modelul cultural si versiunile de modele culturale 

trebuie analizate cu mare atentie, tocmai pentru a sublinia nu doar varietatea culturilor existente în 

modernitate, ci si posibilitatea cunoasterii cauzelor unor antagonisme de tip cultural, conflicte 

actuale ori latente. Cultura a fost de fapt mereu actuală, chiar dacă sub forme camuflate. O 

introducere în teoria modelelor culturale accentuează contextualitatea culturală în care omul 

trăieste, prezenta unui canon cultural specific unei comunităti si care nu se regăseste în cadrul alteia. 

Studii recente indică un mare interes manifestat de „consumatorii de cultură” pentru informatia 

asupra identitătilor pe care teoriile culturale o poate oferi, asupra mijloacelor tehnologiei culturale 

contemporane, asupra perspectivei devenirii culturale într-o lume care se declară a schimbării. 

„Consumatorul de cultură” trebuie să se adapteze nevoii unei formări continue, iar cunoasterea 

teoriei legate de modelele culturale îl poate informa despre cultură, despre modelele culturale ca 

formă de aplicabilitate a culturii la o realitate contextuală socială, politică, materială, spirituală. 

Ceea ce este considerat a fi un factor extrem de important, este dorinta indivizilor de a regăsii 

elemente comune în cadrul mai multor culturi, tocmai pentru a se putea identifica fie cu alti indivizi 

apartinând altei natiuni, fie pentru a constientiza adevăratele lor origini.  

De asemenea, trebuie considerat că existenta culturii ca un complex de practici al căror nivel 

teoretic are un caracter de reprezentare accentuat simbolic.  

Cultura este asociată existentei sociale, dar nu trebuie redusă la o explicatie de tip strict 

sociologic. 

Trebuie luate în considerare următoarele aspecte, ca fiind elemente esentiale pentru studiul 

culturii:  

a) Relatia dintre traditie si inovatie este prezentă în cele mai vechi forme culturale.  

b) Cultura trebuie înteleasă ca o entitate vie, o trăsătură fundamentală care face societatea 

în care trăiesc oamenii, să fie constient umană.  

c) Încercarea de a întelege sensurilor actuale ale culturii, apropierea de alte culturi, 

constientizarea propriilor valori culturale.  

d) Cunoasterea si familiarizarea indivizilor cu sensurile conceptului de cultură la 

dimensiunile lumii actuale.  
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2.3. Diversitatea culturală. Locul culturii nationale în cadrul culturilor lumii si rolul 

pregnant al democratiei în societate 

Discontinuitatea reprezentărilor culturale propune o viziune pluri-centrica, pluri-temporală, 

prin aceea că pot exista mai multe surse ale unei evolutii temporale, cum sunt cele ale modernitătii.  

Simbolul cultural ocupă un loc major în viata unei comunităti, fiind capabil să definească si 

să contureze complexitatea unei societăti. Simbolul cultural constituie o însumare a unor experiente 

prin care colectivitatea se exprimă, asigură continuitatea experientei vietii în comun prin diferitele 

sale institutii. Simbolurile culturale pot fi materiale ori spirituale, regionale ori general umane, 

depinzând de mijloacele prin care sunt diseminate. 

Pluralitatea culturilor în modernitate a fost recunoscută treptat pornind tocmai de la această 

nevoie resimtita de a democratiza ierarhiile culturale, si de a asigura accesul la cultura prin 

formularea unei diferente, chiar admiterea unor divergente care sa nu fie într-un asemenea grad 

antagonice încât sa împiedice realizarea unui dialog cultural. 

A defini cultura ca pe un atribut universal al umanitătii, având în acelasi timp rădăcinii 

nationale, nu mai este o noutate pentru zilele noastre.  

O altă fatetă a chestiunii este cea a termenului „national“ în cultură.  

Cultura natională se afla într-o relatie de contextualizare culturala cu ceea ce am numi 

cultură universală ori mai degrabă globală. 

O altă dezvoltare pregnantă a culturii moderne este legată de cultura de grup. Prin aceasta 

întelegându-se grup minoritar, opus unei culturi majoritare. Noutatea în acest aspect nu o reprezintă 

aparitia unei disensiuni, fie si profunde, între majoritatea si minoritate, ci mai cu seamă politicilor 

de emancipare care se pun pe seama democratizării culturii.  

Impactul noutătii pe care democratia occidentală a impus-o este extrem de mare. 

Democratizarea redefineste rolul culturii. De aceea, cultura modernă trebuie să contină elementele 

definitorii ale democratizării în sine, dar si căile necesare pentru transpunerea lor în practică. 

Trecerea de la o democratie normativă prin crearea mijloacelor politice de realizare a accesului unor 

categorii tot mai largi de cetăteni, a devenit o realizare a acestor ultime decenii. Democratizarea 

culturală are în vedere si notiunea de religie, de aici decurgând o serie de implicatii majore în 

gândirea unui popor si în ceea ce priveste existenta propriilor obiceiuri, ritualuri, traditii si datini. 

Modelul cultural românesc este considerat a fi un model modern, un model reformist. Este 

unanim recunoscut si acceptat faptul că reformele trebuie să vină din interiorul societătii civile, 

tocmai pentru ca societatea românească să devină constientă de modernitatea ei, încercându-se, în 

acelasi timp si perfectionarea ei. 

 

2.4. Relatia dintre diversitatea culturală si educatia la cel mai înalt nivel în România – 

tendinte, provocări si criterii de abordare 

Statutul de membru al Uniunii Europene oferă cetătenilor, inclusiv studentilor si 

profesorilor, posibilitatea de a avea acces la o serie da facilităti în ceea ce priveste educatia. 

România participă la numeroase actiuni ale Uniunii Europene în domeniul educatiei, cum ar fi 

Comenius si Erasmus.  

Universitătile din toată lumea si în special cele din Europa multiculturală trebuie să aibă în 

vedere diversitatea culturală, construită pe doi piloni, si anume: 

 protejarea si stimularea cunoasterii si aprecierii pentru propria cultură, pentru rădăcini si 

pentru identitate; 

 încurajarea deschiderii si interesului real pentru celelalte culturi, într-un spirit de 

tolerantă si respect reciproc. 

Conceptul de diversitate culturală se bazează pe schimburi si pe fluxuri: 

 schimb de oameni; 

 schimb de idei; 

 schimb de bunuri si servicii culturale. 

Pentru a folosi vocabularul artei contemporane, „diversitatea culturală nu este o natură 

moartă, ci este un happening”. 
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Sunt considerate a fi extrem de importante atât recunoasterea cât si constientizarea 

diferentelor si identitătilor dintre culturi, încercând să se realizeze o îmbogătire a dialogului 

intercultural. Procesul de integrare europeană presupune, în mod evident, si existenta diferitelor 

forme de dialog. Extinderea Uniunii Europene reprezintă o oportunitate de cunoastere a culturii 

diferitelor tări si o încercare de întelegere reciprocă, dincolo de avantajele economice. 

De la adoptarea Declaratiei de la Bologna în 1999, învătământul superior din Europa a intrat 

într-o nouă fază a reformei. 

Scopul este de a construi o Zonă Europeană a Învătământului Superior coerentă, compatibilă 

si atractivă. Aceasta înseamnă o serie de reforme convergente în toate tările participante, inclusiv 

România. 

Principalele motive pentru reforma învătământului superior sunt următoarele: 

▪ nevoia de a asigura o mai mare si mai usoară mobilitate; 

▪ nevoia de a asigura absolventilor acces corect si efectiv la piata europeană a muncii; 

▪ nevoia de a îmbunătăti eficienta sistemelor de învătământ superior; 

Reformele vor avea succes numai în acele universităti care acordă importantă rolului lor în 

societate si care au capacitatea de a reactiona în mod rapid si flexibil. Un factor decisiv al reformei 

este reprezentat de îmbunătătirea finantării private a învătământului superior si a centrelor de 

cercetare din întreaga Europă. Păstrarea si promovarea diversitătii culturale se aplică si dimensiunii 

externe a actiunii Comunitătii. Uniunea Europeană promovează acest model în relatiile sale 

internationale, considerându-l o contributie la ordinea mondială bazată pe dezvoltare durabilă, 

coexistentă pasnică si dialog intercultural. 

Diversitatea culturală implică schimburi, inclusiv prin intermediul comertului de bunuri si 

servicii culturale. Implică de asemenea ca un astfel de comert să fie echilibrat, astfel încât să 

permită conservarea si promovarea diverselor manifestări culturale din lumea întreagă. 

Aceste principii sunt promovate si în cadrul negocierilor UNESCO asupra diversitătii 

culturale. Uniunea Europeană a sustinut adoptarea Declaratiei Universale a Diversitătii Culturale si 

a Planului de Actiune al acesteia, elaborate de UNESCO . 

Din acest moment, problema elaborării unui instrument legal international în ceea ce 

priveste diversitatea culturală, a devenit subiectul central al dezbaterilor internationale. 

Această dezbatere este esentială pentru Comunitatea Europeană si pentru întreaga Uniune 

Europeană. Obiectivul este de a stabili o nouă bază a guvernării globale în ceea ce priveste 

diversitatea culturală. 

Acest lucru ar trebui privit ca echivalentul Organizatiei Mondiale a Comertului în domeniul 

comercial, al Organizatiei Mondiale a Sănătătii în domeniul sănătătii sau al Acordurilor 

Multilaterale pentru mediul înconjurător. 

Sunt considerate a fi extrem de importante următoarele actiuni, venite în sprijinul culturii si 

al diversitătii sale: 

▪ afirmarea specificitătii si dubla natură a bunurilor si serviciilor culturale, acestea fiind 

atât culturale cât si economice; 

▪ recunoasterea rolului politicilor publice pentru protejarea si promovarea diversitătii 

culturale; 

▪ constientizarea importantei cooperării internationale pentru a face fată vulnerabilitătilor 

culturale, mai ales în tările în curs de dezvoltare. 

Diversitatea culturală, privită ca fiind o provocare pentru progresul lumii contemporane, 

trebuie să aibă în vedere o serie de criterii si de modalităti de promovare si dezvoltare. Pot fi 

amintite în acest sens: 

▪ Accesul la educatie, stiintă si cultură - politici si strategii; 

▪ Capitalul uman, cultural, social; 

▪ Cultura organizatională, cultura institutională în schimbare; 

▪ Dezvoltare poli-centrică si noi relatii urban-rural; 

▪ Diversitate socio-culturală si identitătii în contextul dezvoltării; 
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▪ Emigrare si imigrare la nivelul României; 

▪ Industrii culturale - productie si consum; 

▪ Patrimoniul material, patrimoniu imaterial si turism cultural; 

▪ Proprietate, gospodărie si structură socială în mediul rural; 

▪ Reducerea disparitătilor regionale; 

▪ Schimbări sociale, economice si culturale în contextul globalizării; 

▪ Sisteme de familie, procese demografice si practici culturale; 

▪ Societate, tehnologie si schimbare culturală; 

▪ Stratificare culturală, stratificare socială si egalitate de sanse; 

▪ Studiul determinantilor participării politice si sociale. 

 

3. Rolul organismelor Uniunii Europene şi importanţa lor în contextul diversităţii 

culturale 

Consiliul Uniunii Europene are un rol important în luarea deciziilor cu privire la implicatiile 

diversitătii culturale, în scopul mentinerii păcii si armoniei la cele mai înalte niveluri. 

În acest sens, pot fi remarcate următoarele aspecte care vizează atât constientizarea cât si 

implicarea organismelor Uniunii Europene:   

1. Contributia Comunitătii la înflorirea culturilor Statelor Membre, cu respectarea 

diversitătii lor nationale si regionale si implicatiile patrimoniului cultural comun, reprezintă calea 

menită să asigure diversitate culturală, în concordantă cu principiul subsidiaritătii.  

2. Aspectele culturale trebuie luate în consideratie de către Comunitate în actiunile ei si în 

ariile care se referă la politicile de competitie, piata internă si politica comercială comună.  

3. Sunt necesare si demne de luat în seamă, încurajarea cooperării si realizarea schimburilor 

culturale în vederea respectării si promovării diversitătii culturilor în Europa si a îmbunătătirii 

cunoasterii reciproce.  

4. Cultura este menită să contribuie la îmbunătătirea relatiilor externe ale Comunitătii prin 

accentuarea diversitătii culturale si a dimensiunilor comune ale culturilor.  

5. Se doreste ca extinderea Uniunii să aducă o mai mare bogătie si diversitate culturală.  

6. Dimensiunile comune si cunoasterea reciprocă a culturilor din Europa, într-o societate 

bazată pe libertate, democratie, solidaritate si respect pentru diversitate, sunt componente esentiale  

pentru integrarea europeană.  

7. Cultura constituie un factor foarte important în dezvoltarea si consolidarea procesului de 

integrare a Comunitătii.  

8. Dezvoltarea culturală este cea care asigură ocuparea fortei de muncă si determină nivelul 

bunăstării economice, generând valoare adăugată si conditii de crestere si prosperitate.  

9. Cultivarea respectului pentru diversitate culturală, tinând cont de principiul subsidiaritătii 

si de dorinta de a plasa cultura în centrul integrării europene, implică:  

▪ dezvoltarea cooperării culturale;  

▪ încurajarea creativitătii artistice;  

▪ schimburile culturale europene.  

Cultura trebuie privită ca fiind o componentă esentială a integrării europene, în special din 

perspectiva extinderii Uniunii Europene.  

 

4. Globalizarea si problema păstrării identitătii culturale – o provocare pentru lumea 

contemporană 

Globalizarea este un concept utilizat frecvent, având conotatii si implicatii majore la nivelul 

culturii unei tări. Globalizarea nu poate avea loc în afara unei structuri culturale performante care să 

aibă capacitatea de adaptare, permitând transferul cultural, schimbul valorilor materiale si spirituale. 

Doar o asemenea societate poate evolua rapid în scopul valorificării modelului cultural în forme ale 

unei permanente schimbări. Moda culturală este legată de existenta unui model care se poate 

exprima prin diferite variante. 

În procesul complex al globalizării, problema păstrării identitătii culturale prezintă doua 

aspecte strâns legate între ele:  
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▪ pericolul omogenizării culturale, aparitia sau recunoasterea unei forme unice de cultură; 

▪ aparitia fenomenului de dezintegrare culturală si psihologică, atât pentru indivizi, cât si 

pentru societăti.  

Există o formă de comportament, deseori inconstientă, care apare ca formă de agresiune 

culturala: etnocentrismul. Acest comportament, caracteristic în special tărilor dezvoltate constituie o 

amenintare pentru întelegerea europeană si trebuie corectat.  

Agresiunea si dezintegrarea culturală reprezintă două aspecte care conferă oricărui sistem 

mondial vulnerabilitate, împiedicând întelegerea reciprocă, dialogul, cooperarea, initiativele 

comune si solidaritatea europeană.  

Identitatea culturală la ambele niveluri – national si international – rămâne una din 

principalele necesităti psihologice si spirituale. Imposibilitatea de a-si putea păstra propria 

identitate, conduce în mod automat si de altfel firesc, la conflicte în interiorul unei societăti, sau în 

cadrul societătilor dintr-o anumită regiune.  

Există tolerantă, dar nu si acceptare sinceră din partea unor popoare situate pe o treaptă 

superioara de progres tehnologic si de civilizatie, a valorilor noilor tări care au intrat sau vor intra în 

Uniunea Europeană. Trebuie luate în calcul două probleme fundamentale:  

▪ problema polarizării (tendinta individului de pune accentul pe diversitate fără a mai 

percepe implicatiile si importanta unitătii)  

▪ problema redistribuirii.  

Ideea de bază este aceea de a constientiza că dreptul la diversitate implică necesitatea 

solidaritătii globale. Identitatea culturală este cea care conferă indivizilor demnitate si fortă, tăria de 

caracter necesară pentru a supravietui. Există o mostenire culturală comună a omenirii, a cărei 

ocrotire si valorificare constituie una dintre marile responsabilităti la momentul actual. Această 

conceptie, care subliniază rolul diverselor societăti în crearea culturii, ar putea deveni coloana 

vertebrală a conceptului de „interdependentă europeană”. Interdependenta nu implică numai 

existenta unui guvern european unic, ci implică întelegere si cooperare globală, bazate pe un set de 

reguli etice, care să prevină transformarea actului de limitare a suveranitătii nationale într-o 

agresiune culturală. 

Problemele pe care le implică identitatea culturală nu pot fi solutionate printr-un simplu 

proces de redistribuire. Autonomia culturală nu este garantată, după dorintă, prin acorduri 

internationale de redistribuire a resurselor. 

Identitatea culturală reprezintă un mod de a percepe importanta unui set de relatii si de valori 

umane. 

Întelegerea implicatiilor diversitătii culturale reprezintă una din provocările lumii 

contemporane, constituind unul din principalele obiective ale unei noi orientări în cadrul procesului 

de globalizare. 

Armonizarea diferitelor sisteme de cultură în cadrul Uniunii Europene conferă modelului de 

integrare europeană în sine o perspectivă pe termen lung. Acest proces implică cunoasterea si 

respectarea culturilor si constientizarea fenomenului de interdependentă globală, bazate pe 

elementele si specificitătile pluralitătilor culturale, excluzând impunerea unui model unic de 

învătare.  

 

5. Uniunea Europeană - model al integrării pe plan global 

Uniunea Europeana s-a nascut cu viziunea determinantă a mesajului integrator pe care îl 

promoveazaă şi astăzi. La 9 mai 1950, prin declaratia Schuman se proclama modelul european 

comunitar: „Europa nu se va constitui dintr-o data sau ca urmare a unui1 plan unic, ci prin realizari 

concrete care vor genera în primul rând o solidaritate reala…”. Se mai afirma ca „pacea mondiala 

nu poate fi asigurata  fara a face eforturi creatoare proportionale cu perioadele care o ameninta”.  

                                                 
 1Robert Schuman,Ministrul afacerilor externe francez, promotor al ideii comunitare, alaturi de Jean Monet.   
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Desigur, citatele rămân şi în prezent de actualitate, iar punctul de plecare este fara îndoiala  

admirabil în finalitatea sa. Dar, la fel de evident este ca ceea ce s-a pus în aplicare în 1952 prin 

înfintarea Comunitati Europene a Carbunelui si Otelului sau în 1957 prin crearea Comunitati 

Economice Europene si a EUROATOM, a implicat în mai mare masura o politica de compromis 

economic si de influenta în teritoriu decât idealurile declaratiei popoarelor.  

Nu este pentru prima data când istoria ne arata ca ambitile statelor sunt mai prejos decât 

aspiratile oamenilor cu viziuni, apartinatori popoarelor. Pe de alta parte, poate se cere prea mult de 

la o Europa hartuita de umbra Zidului sau de hegemonia americana, obsedata de posibilitatea 

renasteri pericolului german si obligata sa se regaseasca, între aceste forte, în timp record.  

Astfel, daca admitem în contextul momentului Paris 1952, sau Roma 1957, faptul ca 

„familiile politice” semnatare erau nu numai „urmase”2 dar si protagoniste ale marilor razboaie ale 

secolului XX, nu este mai putin important ca acestea au fost capabile sa prevada prin vizionari 

francezi amploarea mesajului integrator.  

Frantei si Germaniei li se vor alatura Italia, Belgia, Olanda si Luxemburg, într-o Europa a 

celor 6. La 25 martie 1957, prin constituirea Comunitati Economice Europene se va deschide o 

noua etapa a procesului de integrare care propunea printre altele echilibrul economic, uniunea 

vamala, politici comune în agricultura, ridicarea nivelului de trai si sporirea climatului de pace.  

De la Europa celor 6, prin perioade de progres si criza, se va ajunge în anul 1973 la largirea 

comunitatiilor europene, Marea Britanie, Irlanda si Danemarca devenind membre. Grecia adera în 

1981, Spania si Portugalia în 1986, Finlanda si Suedia în 1992.  

Tratatul de la Maastricht din 1992 avea sa dea definitia Uniuni Europene. Practic din acest 

moment putem pune în discutie demersul integrator, în jurul Comunitati Europene, care, prin 

Maastricht, primeste verticalitate si se desprinde ca atare de contextul politic în care s-a format.  

Tratatul de la Maastricht reprezinta borna cu km 0 al identităţii culturale în desfăşurarea 

procesului de integrare europeană. El a recreat constinta europeana, a reusit sa speculeze motivul 

spatiului unitar, lasând în acelasi timp dreptul de adeziune al popoarelor la identitatea europeana. 

Tratatul de la Maastricht întareste perspectivele alternativei în regândirea spatiului european printr-

o politica de securitate comuna propusa în Titlul V, sau economic, prin uniunea monetara, apreciata 

ca „un eveniment fara precedent în istoria omenirii”3.  

În tratat se găsesc câteva prevederi care subliniaza importanta popoarelor Europei în 

construirea identitatii europene:  

Common provisions, art. A,  

This Treaty marks a new stage in the process of creating an ever closer union among the 

peoples of Europe, in which decisions are taken as closely as possible to the citizen.  

Art. F  

1. The Union shal respect the national identities of its Member States, whose systems of 

government are founded on the principles of democracy.  

2. The Union shal respect fundamental rights, as guaranteed by the European Convention 

for the Protection of Human Rights and Fundamental  

Uniunea monetara, desfiintarea frontierelor, o politica de coeziune sociala  si economica 

precum si protejarea intereselor natiuniilor membre, vor constitui alaturi de afirmarea Uniuni 

Europene pe plan international obiectivele Tratatului de la Maastricht, în spiritul respectari identitati 

nationale si a drepturilor omului si libertatile fundamentale. Cel mai important însa, este faptul ca 

momentul Maastricht reglementeaza subiectul culturi, aparent uitat la Roma; articolul 151 pune în 

discutie cultura, ca o responsabilitate a comunitatii. Pentru prima data se ia în consideratie 

mostenirea culturala europeana si punerea ei în vigoare, alineatul 1 prevazând:  

                                                 
2 Romano Prodi considera natiunile europene ale începutului de secol XX ca find “urmase ale marilor razboaie …-

dintre laici si catolici, dintre socialisti si liberali, dintre democrati si adepti regimurilor autoritare - si prin urmare, 

incapabile sa înfrunte marile provocari ale secolului XXI, Romano Prodi,O viziune asupra Europei,Ed. Polirom, 

Bucuresti 2001, p. 7. 

3 Romano Prodi, op.cit., p. 25. 
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1. The Community shal contribute to the flowering of the cultures of the Member States, 

while respecting their national and regional diversity and at the same time bringing the common 

cultural heritage to the fore.  

În ce fel comunitatea s-a achitat de aceasta obligatie, ramâne înca un subiect deschis, cert 

este ca exista retineri în chiar definirea mostenirii culturale europene, iar daca anul 1992 a fost unul 

al marilor schimbari pe plan european, reglementarile ulterioare nu se remarca prin continuarea 

politicii articolului 151.  

Tratatul de la Amsterdam, intrat în vigoare la data de 1 mai 1999, încearca sa contureze o 

comunitate fezabila identitatii create prin Maastricht. În fapt, este vorba despre o constientizare a 

identitatii europene a cetateanului. Daca în 1992 se afirma Uniunea Europeana ca find primul 

moment de la care se putea vorbi la singular despre Comunitatea Europeana, prin Amsterdam s-a 

încercat implementarea acestei realitati în cadrul statelor membre. Cresterea rolului Parlamentului, 

ca reprezentant al popoarelor comunitare, intrarea în vigoare a acordului Schengen în 1995 si 

încorporarea acestuia în cadrul tratatelor uniuni, fundamentarea notiuni de „cetatean al Uniunii 

Europene” adusa în discutie tot la Maastricht, libera circulatie a fortei de munca sunt câteva repere 

care sa evidentieze evolutia integrari europene.  

Constitutia Uniunii Europene, în urma Tratatului de la Nisa, a Declaratiei de la Laeken, pâna 

la Conferintele interguvernamentale reprezinta apogeul procesului de integrare, în privinţa 

diversităţii culturale europene ca parte integrantă a modelului de integrare europeană. 

Însa tema culturii, a crestinismului ca mostenire culturala, pare sa fie mai mult un subiect 

sensibil decât o politica unificatoare. Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa 

reprezinta cel mai recent act european care se doreste fundamental în orientarea Europei de mâine. 

Cu toate acestea, discursul legiuitor se îndreapta cu precadere asupra garantarii diversitatii culturale, 

în general reglementarile proiectului  de  constitutie  europeana se  concentreaza  lamentabil  în  

jurul notiuni de „umanism”; în felul acesta, globalizarea poate sa înteleaga ce vrea, iar Europa 

jubileaza sub stindardele omului fără frontiere, non-cultural dar în acelasi timp ultra-democrat, etic 

si rational catre un „destin comun”.  

Europa este mai segmentata ca niciodata din perspectiva tratatului constitutie. Cultura este 

apropiata de functia sa motrica. Ramâne undeva suspendata într-un spatiu nedefinit, garantata 

numai în diversitate, conservata  si salvgardata generic. Astfel, începând cu art. II -1 8, legiuitorul 

intra în spatiul tabu al unei culturi neidentificabile, prevazând:  

1. Uniunea contribuie la înflorirea culturilor statelor membre, concomitent cu respectarea 

diversitatii lor nationale si regionale si, în acelasi timp, pune în evidenta mostenirea culturala 

comuna.  

2. Actiunea Uniunii are drept scop sa încurajeze cooperarea dintre statele membre si, daca 

este necesar, sa sprijine si sa completeze actiunea lor în urmatoarele domeni:  

a) mai buna cunoastere si diseminare a culturii si istoriei popoarelor europene;  

b) conservarea si salvgardarea patrimoniului cultural de importanta europeana;  

c) schimburile culturale necomerciale;  

d) creatia artistica si literara, inclusiv în sectorul audiovizual. 

Este clar ca din punctul de vedere al legiuitorului constituant, identitatea cuturală a 

cetăţeanului european nu exista. Paradoxal, credem ca în acest caz, nu mai putem vorbi de o 

diversitate culturala, pe care noi am identificat-o între Est si Vest doar pe baze crestine, de evolutie 

spirituala, de-a lungul vremurilor. O diversitate culturala presupune un punct de pornire, un fel de 

numitor comun, în cel mai matematic sens al cuvântului, de la care ceva devine diferit de altceva.  

Prin urmare este o abordare fara acoperire aceea a diversitati în cultura care nu mai poate fi 

înteleasa decât ca o expozitie de picturi apartinatoare unor curente diferite, privite exclusiv din 

perspectiva diferentelor dintre materialele folosite si fara a mai surprinde trairea, impulsul creator 

care a dat pânzei culoarea. Din acest punct de vedere, avem de-a face cu o diversitate de mijloace 

doar, o diversitate moarta, care nu va avea decât un potential dezbinator sau superficial. O 

diversitate moarta, întrucât valoarea  nu mai poate fi pusa în circulatie, nu se mai produce întâlnirea, 
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iar dialogul unor pânze care nu au nimic în comun, în esenta lor, ramâne la materialitatea 

monologului. Ceea ce trebuie arătat este ca Europa are un patrimoniu cultural comun. Acesta 

mostenire trebuie în cele din urmă cumva definita, crestinismul permite unitatea în diversitate dupa 

modelul Sfintei Treimi, doar asa se poate sa întelegem deviza Uniunii Europene.  

Aceasta prezentare a modului de functionare a mecanismelor integrari în cadrul Uniunii 

Europene este necesară pentru a ne apropia de aspectul cultural al modelului de integrare 

europeană. 

În procesul de integrare europeana se abordeaza cu preponderenta aspectele tehnice. 

Uniunea Europeana, asa cum recunoaste doctrina, s-a creat „de sus în jos”. Initiativa a apartinut 

Guvernelor si din aceasta cauza, spre exemplu, Parlamentul a avut initial un rol pur decorativ în 

spatiul institutional.  

În general se sustine ca „integrarea comunitara a fost calificata si, în consecinta, studiata ca 

integrare politica, economica sau juridica; însa… finalmente orice tip de integrare se poate reduce la 

o integrare juridica. Fenomenele de integrare economica si politica au nevoie de reguli juridice 

minimale care sa ordoneze dezvoltarea procesului”, cu singura observatie ca teoria formelor fara 

fond nu este noua si ca o abordare din perspectiva culturala a integrari europene nu poate fi 

minimalizata, în conditile în care, credem, pentru succesul procesului este necesara o 

compatibilitate culturala apriorica, care numai în spatiul european poate fi gasita, si care, subliniem, 

nu presupune uniformitate. Lipsa evidenta a acestei dimensiuni, creeaza handicapul inclusiv de 

natura juridica, al disfunctionalitati legaturi dintre legiuitorul exilat la Bruxeles si comunitarul 

francez spre exemplu.  

Tocmai aceasta abordare „tehnicista” face din Europa un spatiu al controverselor, privând-o 

de starea de coeziune a societatii. Or, daca punem în discutie statisticile, care la nivelul anului 2001 

aratau în Europa celor 15 un procent de 38% dintre europeni chestionati în favoarea afirmatiei ca 

Europa are o identitate culturala împartasita de toti europeni, împotriva a 49% adepti ai 

contrariului4, si daca aceste date sunt coroborate cu sentimentul scazut de apartenenta la cetatenia 

europeana5, sau cu cei 68% dintre europeni care afirma ca doresc sa traiasca într-o societate bazata 

pe valorile traditionale6, atunci ni se pare evident ca Europa nu a reusit creeze înca acel spatiu al 

întâlniri.  

Aspectul cultural este foarte important findca înlesneste comunicarea. În afara constientizari 

apartenentei la acelasi spatiu, este foarte dificil sa coordonezi juridic o comunitate formata astazi 

din 27 de popoare.  

Mirajul bunastarii nu va reusi sa pastreze pentru mult timp entuziasmul noilor state membre. 

Acest lucru este stiut de mai vechi comunitari, care în afara de faptul ca trec deja printr-o perioada 

mai dificila economica, este îngrijorător însemnatatea noului val în materie de costuri de extindere. 

În plus acquis-ul comunitar, atât cât este de nenegociabil, presupune cerinte mai putin stricte decât 

în cazul precedentelor extinderi, si cu toate acestea epuizeaza resursele de energie ale candidatilor. 

Daca ne întoarcem la statistici, ele ne arata chiar din rândul noilor state membre un decalaj de 34% 

fata de 44%7, în raportul încredere/neîncredere în Uniunea Europeana.  

Integrarea europeana nu este o problema juridica. Integrarea europeana este o problema 

culturala, iar daca, datorita contextului geopolitic aceasta dimensiune nu a putut fi abordata initial, 

trebuie atrasă atenţia ca arhitectura europeana nu o poate ocoli în demersul sau integrator.  

Terorismul religios prezent astăzi în statele europene si starile belicoase pe care le-a generat 

în Europa nu trebuie sa duca la negarea celor mai inofensive forme de a redescoperi spatile de 

dialog european. Se poate afirma ca paradigma integrari europene nu poate exclude crestinismul ca 

valoare si început de discurs.  

Presedintele Comisiei Europene Romano Prodi a spus-o înca mai bine: „Europa nu poate fi 

conceputa facând abstractie de radacinile sale crestine. Crestinismul si-a pus asupra ei o amprenta 

                                                 
4 European Comission, How Europeans seethem selves. Looking through the mirror with public opinion surveys, 

Luxembourg:  Official Publications of the European Communities,2001, p.12. 

5 Ibidem, p.11. 

6 Ibidem, p.8. 

7 European Commision, The Galup Organization, Candidate Countries Eurobarometer, Eurobarometer 2003.  
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care dainuie. În diferitele culturi ale natiunilor europene, în arte, în literatura, în diversele moduri de 

gândire curge o seva comuna, din care se hranesc cu toti, credinciosi sau necredinciosi. Natiunile si 

popoarele europene au încorporat existenta crestina în diversitatea lor. De aici necesitatea de a 

redescoperi deopotriva pluralismul si identitatea de inspiratie pentru a da viata idealului Europei. 

Aceasta constinta constituie pentru noi, catolici democrati din Europa, sursa de inspiratie pentru 

recuperarea totala a ratiunilor idei de Europa: idee politica, culturala, economica, idee spirituala.”8 

 

6. Concluzii 

România, ca parte componentã a spaţiului european, reprezintã o certitudine în ceea ce 

priveşte rolul pe care îl poate deţine în contextul unei Europe Unite, începând cu 1 Ianuarie 2007 . 

Este primordial însã ca toţi factorii  sã conlucreze la aceastã integrare propriu-zisã în 

„puzzle-ul” celor 27 de state europene. În acelaşi sens, însă, România are multe de oferit şi multe de 

primit. 

Trendul european este acela al schimbãrii, al modernismului, al absorbţiei disparitãţilor, al 

colaborãrii tuturor raselor, etniilor, confesiunilor religioase, al încrederii reciproce cât şi a puterii de 

a prelua toate necesitãţile populaţiei europene si a le transforma în realitate. 

România are capacitatea de a înfrunta aceastã nouã provocare istoricã, pornind cu dinamism 

şi încredere, oferite de cãtre cetãţenii sãi, care, sunt mult mai încrezãtori in Uniunea Europeanã şi în 

şansa oferitã de aceasta, comparativ cu mulţi alţi cetãţeni cu state vechi in spaţiul european.  

De asemenea, trebuie reamintit sprijinul de care România a beneficiat în toatã această 

perioada de fondurile europene şi de deschiderea oferitã incã de la început cetãţenilor români, prin 

deschiderea şi relaxarea la graniţe, dar şi prin alte permisuni economice şi sociale care sã ajute 

statul român, prin asistenţa şi suportul specializat oferit. 

Uniunea Europeanã acordã în permanenţã pregãtire de specialitate populaţiei române 

(reprezentatã prin persoane fizice şi/sau juridice) printr-o mare varietate de traininguri, 

workshopuri, seminarii si conferinţe în numeroase domenii, pentru noii sãi cetãţeni europeni, 

tocmai pentru a fi afişatã in detaliu realitatea europeanã, tendinţele, aşteptãrile, modalitãţile de 

contactare şi contractare a fondurilor europene, a partenerilor, a proiectelor de investiţie, a 

reabilitãrii şi resuscitãrii diferitelor sectoare de activitate din România . 

România a beneficiat şi va mai beneficia de multe avantaje ca urmare a aderãrii la U.E., 

importante de amintit fiind resursele bãneşti care vor fi alocate. Pe lãngã toate aceste beneficii 

amintite, dar care reprezintã doar o parte din panelul U.E., România va avea de îndeplinit şi mai 

multe obligaţii, însã toate acestea au darul de a alinia ţara noastrã la normele U.E. şi de a normaliza 

cadrul politico-economico-social, de mult prea multe ori zbuciumat de conflicte interne. De 

asemenea, toate aceste îndatoriri ale României sunt normale, individualizate fiecãrui stat, care au 

fost îndeplinite în prealabil şi de alte state deja membre U.E., bineînţeles raportându-se la condiţiile 

de facto în respectivele momente istorice. 

Ţinând cont de sensul de mişcare al Uniunii, este de remarcat faptul cã într-o Europã într-o 

continuã schimbare este necesarã o anumitã dozã de spontaneitate în rândul tuturor factorilor 

Uniunii Europene în general, dar ai României în special.  Aceastã dozã de spontaneitate este datã de 

schimbãrile care au survenit şi care vor mai apãrea treptat şi la care românii vor trebui sã se 

adapteze cât mai repede. În acest sens, aspectul social şi cultural al diferitelor popoare si cetãţeni va 

interfera cu specificul naţional, regional şi local, ca urmare a mobilitãţii existente în U.E. Aşadar, 

spre exemplu românii vor trebui sa îi priveascã egal pe unguri, turci, germani, secui, etc. dar şi 

confesiunile religioase trebuie sã convieţuiascã în pace şi în linişte: ortodocşi alãturi de catolici, 

alãturi de neo-protestanţi, alãturi de islamişti, dar şi de cãtre oricare alte secte care sunt, care vor 

apãrea sau care se vor forma. 

Apectul cultural al integrãrii României este mult legat de cel al aspectului social, cultura şi 

cetãţeanul fiind în strânsã legãturã. Acest aspect este arhicunoscut la noi, dar neînţelegerile între 

                                                 
8 Romano Prodi, op.cit., p. 66. 
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români şi maghiari, în special în Transilvania, vor trebui sã disparã, în contextul multicultural al 

viitorului. Populaţia României are aşadar nevoie de o anumitã deschidere, flexibilitate în a înţelege 

şi gestiona regimul tuturor culturilor care vor interacţiona în România.  

Referindu-ne la poziţionarea geograficã a României, care este în partea Central-Esticã a 

Europei, fiind graniţã Uniunii Europene, putem observa cã ţara noastrã se gãseşte într-o zonã foarte 

sensibilã, în contextul în care teritoriul fostei Uniuni Sovietice este foarte aproape, cât şi prezenţa 

relativã redusã faţã de Orientul Apropiat şi Mijlociu. Prin aceasta, România îşi asumã aşadar şi 

anumite riscuri care la un anumit moment al istoriei pot sã işi arate dezavantajele şi costurile 

aferente. 

România face parte din mecanismului numit Uniunea Europeanã, având atuuri numeroase 

care pot face diferenţa în favoarea noastrã, cu condiţia creãrii tuturor condiţiilor care sã ajute la  

desãvârşirea dezideratelor propuse, în care primordialã este viaţa decentã şi liniştea cetãţeanului 

european.  

Considerăm cã România are nevoie de Uniunea Europeanã în mare mãsurã, dar şi Uniunea 

Europeanã are nevoie de România în cel puţin aceeaşi mãsurã. O simplã retrospectivã pe harta 

Europei ne aratã rolul şi locul strategic al României care, alãturi de Bulgaria, poate aduce un spor de 

siguranţã dar şi de creativitate Uniunii Europene. 

România are potenţial, are cetãţeni capabili, dinamici, are şi dorinţa de a face parte dintr-o 

mare familie – familia europeanã. O familie europeanã care va creşte mult, ca urmare a teritoriului 

ţãrii noastre, dar şi prin intermediul cetãţenilor ei, un numãr însemnat fiind deja parte a U.E. în 

diaspora europeanã. Iar realizarea ar fi deplinã în momentul în care România poate sã ofere cât mai 

multe cetãţenilor ei, care sunt plecaţi astãzi peste graniţe, o eventualã întoarcere in corpore  a 

acestora în condiţiile existenţei unor oferte de muncã competitive european în România, creând 

premisele ca România sã însemne ceva în cadrul comunitãţii europene. 

Cu siguranţã cã, având o exploatare adecvatã a resurselor de orice naturã, România poate sã 

surprindã, nu numai putând sã facã faţã unei Europe Unite, dar putând sã ajungã chiar o ţarã de 

referinţã a U.E. 

Prin urmare, România este capabilã sã gestioneze Europa dinamicã, are trãsãtura şi armele 

cu care se poate bate pentru a schimba din temelie faţa şi emblema naţionalã, la care se va adãuga 

stindardul Uniunii Europene. 
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Abstract:  

The National Rural Development Program 2014 - 2020 (NRDP) - program that grants 

grants from the European Union and the Government of Romania for the economic and social 

development of rural areas in Romania. The NRDP responds to 3 of the development challenges set 

out in the Partnership Agreement: Competitiveness and local development, People and society, 

resources. 

Through the NRDP 14 rural development measures are financed with a financial allocation 

of 9.363 billion Euro, of which 8.015 billion EAFRD and 1.347 billion national contribution. The 

NRDP (funded by the European Agricultural Fund for Rural Development) supports the strategic 

development of the rural area through the strategic approach of the following objectives: OS1 

Restructuring and increasing the viability of agricultural holdings, OS2 Sustainable management of 

natural resources and combating climate change, OS3 Diversification of economic activities, job 

creation, improvement of infrastructure and services to improve the quality of life in rural areas 

(P6). 

 

Keywords: agricultural holdings, competitiveness, local development, farms, financial 

allocation. 

 

 

1. Introducere 

PNDR (Programul National de Dezvoltare Rurală) este un program elaborat de MADR 

(Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale) alături de Comunitatea Europeană pentru a ajuta 

dezvoltarea agriculturii în România. Măsurile prezentate în PNDR, au drept scop dezvoltarea și 

eficientizarea agriculturii și, mai cu seamă, trecerea de la o agricultură nerentabilă, la una modernă. 

Prin PNDR se urmărește atragerea de fonduri europene care să ajute la relansarea agriculturii.  

PNDR finanțează urmatoarele: crearea, comercializarea și diversificarea produselor agricole, 

diversificarea economiei locale, crearea condițiilor de producție, crearea de instrumente de 

comunicare și valorificarea mediului și a peisajelor și evenimentelor culturale. 

Măsurile de sprijinire a agriculturii, cuprinse în PNDR, au două caracteristici importante: 

solicitantul trebuie să demonstreze ca desfașoară sau urmează sa desfășoare o activitate agricolă; 

toti solicitanții de fonduri europene prin masurile derulate prin PNDR, trebuie sa fie autorizate în 

momentul în care vor semna contractele de finanțare. Pot obține finanțare prin PNDR: persoane 

fizice, micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, autoritățile publice locale, organizațiile 

neguvernamentale, asociațiile, comunitatea locală1. 

 

2. Cadrul legislativ implementare a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-

2020  

Prin Decizia de punere în aplicare nr. 3508 din 26 mai 2015, Comisia Europeană a aprobat 

Programul Național de Dezvoltare Rurală al României (PNDR) pentru perioada 2014-2020 trimis 

COM în forma finală în 29 aprilie 2015, în 25 martie 2015 au fost lansate primele măsuri aferente 

programului. 

În aceste condiții, în cursul anului 2015, a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 

aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de 

dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul 

                                                 
1https://www.wall-street.ro/tag/pndr.html. 
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de stat (HG 225/2015). Astfel, s-a stabilit cadrul general privind depunerea, evaluarea, selecţia, 

contractarea, achiziţiile publice, plata, controlul și monitorizarea, aferente proiectelor cofinanţate 

din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, prin PNDR, pe 

întreaga perioadă de implementare a programului. 

Totodată, a fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49 din 23 octombrie 2015 

privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole 

comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, 

precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării. OUG nr. 49/2015 a 

fost aprobată de Parlamentul României, cu modificări, prin Legea nr. 56/2016.  Prin actul normativ 

anterior menționat a fost stabilit cadrul financiar general pentru gestionarea în lei şi euro a asistenţei 

financiare nerambursabile alocate României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, 

precum şi a prefinanţării şi cofinanţării aferente acestei asistenţe, în vederea asigurării unui 

management financiar eficient al fondurilor provenite de la bugetul Uniunii Europene din Fondul 

European de Garantare Agricolă, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul 

European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, precum și de la bugetul de stat, pentru perioada de 

programare 2014-2020. 

În vederea îmbunătățirii implementării programului, în anul 2016 cele două acte normative 

au fost modificate în sensul: 

▪ simplificării procedurii prin care se asigura transparența informațiilor de interes și 

completării/modificării unor definiții; 

▪ adoptării unor facilitați pentru accesarea fondurilor din bugetul Uniunii Europene, în 

favoarea solicitanților; 

▪ introducerii unor clarificări cu privire la dovada asigurării cofinanțării private, la aspecte 

privind măsurile cu caracter compensatoriu, clarificări referitoare la condițiile de 

accesare și implementare a măsurilor de sprijin forfetar și la condițiile de accesare și 

implementare a proiectelor finanțate prin LEADER; 

▪ completării cu dispoziții privind atribuțiile organismelor cu sarcini delegate privind 

implementarea măsurilor PNDR 2014-2020 și stabilirii modului de calcul în lei a 

alocării indicative stabilite în euro prin PNDR 2014-2020 pentru măsurile de dezvoltare 

rurale; 

De asemenea, prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.795/27.04.2016 

privind aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și 

completările ulterioare, respectiv Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 

794/27.04.2016 privind aprobarea ghidurilor solicitantului aferente sesiunilor de depunere proiecte 

organizate pentru anul 2016 aferente măsurilor, submăsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de 

minimis din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2014-2020 elaborate de Agenția 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, cu modificările și completările ulterioare s-a asigurat 

implementarea efectivă a prevederilor HG nr. 226/2015 cu modificările și completările ulterioare. 

 

3. Descrierea măsurilor luate pentru asigurarea calității și eficienței implementării 

programului 

În urma analizei efectuate și ca urmare a derulării sesiunilor de depunere din anii 2015 și 

2016 au fost identificate elementele de succes dar și cele care au adus dificultăți procesului de 

implementare, pentru acestea din urmă propunându-se o serie de măsuri de remediere. 

Totodată, au existat și cauze externe, cu influență orizontală asupra programului, care nu a 

fost generate la nivelul structurilor implicate în implementare, cea mai importantă cauză cu efecte 

asupra implementării PNDR 2014-2020 fiind  întârzierea în armonizarea legislației naționale cu 

prevederile directivelor  Europene referitoare la organizarea și derularea achizițiilor publice. 

Aceasta a avut influențe atât asupra derulării procedurilor de achiziții la nivelul beneficiarilor 
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publici cât și asupra implementării măsurilor derulate de Autoritatea de Management (AM), 

respectiv Măsura 2 - Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în 

cadrul fermei, implementarea acțiunilor Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (RNDR) și cele 

prevăzute în cadrul Asistenței Tehnice (AT) a programului, inclusiv în ceea ce privește 

implementarea planului de evaluare. 

Ca și măsură de remediere, realizată după momentul intrării în vigoare a legislației aferente 

achizițiilor publice (Legea 98/2016, publicată în luna mai, inclusiv normele de aplicare publicate în 

luna iunie) a fost promovarea modificării H.G. nr. 226/2014 privind stabilirea cadrului general de 

implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Ruralăşi de la bugetul de stat , care reglementa termenele în 

care beneficiarii aveau obligația depunerii proiectului tehnic şi a tuturor documentelor necesare 

pentru încheierea contractului de finanțare pentru proiectele selectate care prevăd construcții-montaj 

(respectiv 3 luni ca regulă și 6 luni în cazul excepțional al depunerii de contestații sau deschiderii de 

litigii privind achiziția publică a serviciului de proiectare). Având în vedere faptul că, prin noua 

reglementare a achizițiilor publice atribuirea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic nu mai 

poate fi realizată distinct față de achizițiile de lucrări, fapt care presupune o durată mai mare a 

procedurilor de atribuire, termenele prevăzute în HG nr. 226/2016 au fost prelungite și corelate cu 

dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

Totodată, ulterior aprobării Legii 98/2016 și a legislației subsecvente a fost demarat procesul 

de elaborare a documentelor necesare lansării procedurilor de achiziție publică aferente M2, AT și 

acțiunilor RNDR. 

O altă cauză care a influențat implementarea PNDR a fost întârzierea în elaborarea cadrului 

normativ aferent Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 49/2015 pentru stabilirea fluxurilor 

financiare în implementarea proiectelor finanțate din FEADR; elaborare care a fost definitivată în 

luna aprilie 2016. 

 

4. În ceea ce privește aplicarea măsurilor stabilite prin PNDR 2014-2020 au fost 

identificate anumite dificultăți la care s-au identificat soluții de remediere, precizate în cele ce 

urmează. 

Referitor la M01 – Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare - comparativ cu perioada 

anterioară de programare, când M1 a fost implementată prin proceduri de achiziție publică, în 

programarea curentă s-a aplicat sistemul de apeluri de proiecte. Având în vedere că sistemul de 

apeluri a avut un caracter de noutate pentru M1, s-au înregistrat întârzieri în ceea ce privește 

stabilirea procedurilor de implementare și definirea criteriilor de evaluare. 

Primul apel al M01 - pe sub măsura 1.1. Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea 

de competențe a fost lansat în vara anului 2016. Activitățile de formare au vizat aspecte privind 

problemele de mediu și climă (pentru beneficiarii M10), această obligativitate fiind impusă de 

prevederile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura 02 Servicii de consultanță, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în 

cadrul fermei nu a fost lansată, cauza fiind modificările legislative în domeniul achizițiilor publice, 

ce au condus la întârzieri în lansarea procedurilor, dar și problema resurselor umane insuficiente de 

la nivelul AM, care să se ocupe simultan de pregătirea și lansarea M1 și M2 (s-a prioritizat lansarea 

SM 1.1, având în vedere obligativitatea de formare a beneficiarilor M10). 

În cazul Măsurii 4, în special M 4.1/M4.1a - Sprijin pentru investiții în exploatații 

agricole/pomicole ca și obstacole specifice ce influențează implementarea operațiunilor planificate, 

au fost identificate atât lipsa cadastrului cât și fragmentarea terenurilor, precum și faptul că 

tipologia investițiilor finanțate prin această măsură vizează proceduri complexe și un volum 

investițional mare și, de asemenea, termenul prelungit al emiterii avizelor de mediu. 

În cazul SM 4.2 - Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole, 

funcționarea a fost dificilă, având în vedere rata ridicată de cofinanțare privată (50%) și valoarea 

ridicată proiectelor (până la 2 milioane de euro). Instrumentele financiare ar fi putut facilita 

implementarea sub-măsurii 4.2., dar la momentul de față acestea nu sunt operaționale. Totodată, şi 

în cazul altor măsuri destinate beneficiarilor privaţi, independent de procentul ratei de cofinaţare, 
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există dificultăţi în asigurarea cofinănţării, astfel că se identifică o nevoie acută în ceea ce priveşte 

aplicarea instrumentelor financiare. 

Referitor la SM 4.3- M4.3- Sprijin pentru investiții în infrastructură legate de dezvoltarea, 

modernizarea și adaptarea sectoarelor agricol și forestier – componenta irigații, a avut o singură 

sesiune de depunere în anul 2015. În anul 2016 nu au fost lansată o altă sesiune de depunere. Având 

în vedere numeroasele solicitări din partea beneficiarilor, precum și accesarea scăzută a primei 

sesiuni, s-a impus Actualizarea Strategiei de investiții în sectorul irigațiilor și aprobarea 

Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România care 

cuprinde o revizuire a suprafețelor viabile din punct de vedere economic ce ar putea face obiectul 

modernizării infrastructurii secundare aferente acestora. Aceasta a făcut subiectul propunerii de 

modificare a PNDR transmis Comisiei Europene. 

La polul opus, au existat submăsuri cu un grad ridicat de accesare, pentru care sesiunile de 

depunere s-au închis în termen foarte scurt și care depășesc finanțarea alocată de 7-10 ori. 

Grad ridicat de accesare s-a înregistrat în cazul submăsurilor destinate beneficiarilor privați 

SM 6.1, SM 6.2, și SM 6.4. În ceea ce privește SM 6.4, se impune o majorare a alocării pentru 

investițiile non-agricole, luând în considerare faptul că o parte importantă a alocării submăsurii a 

fost destinată proiecte tranzitate din programul anterior. 

Grad foarte ridicat de accesare s-a observat în cazul măsurilor 7, în special 7.2- componenta 

rutier și SM 4.3- componenta drumuri agricole. Cu toate acestea, în cazul SM 7.2 proiectele au avut 

un grad ridicat de complexitate, dificil de elaborat, probleme fiind cauzate de legislației aferentă 

achizițiilor publice. În ceea ce privește submăsura 7.6 accesarea a întâmpinat dificultăți, în special 

cea aferentă alocării specifice pentru zonă montană, datorită dificultăților în îndeplinirea condiției 

de eligibilitate a investițiilor în aglomerări cu peste 2000l.e. 

În ceea ce privește submăsura SM 6.5, ce utilizează buget din Pilonul 1 al PAC, aceasta nu a 

avut un grad ridicat de atractivitate, existând doar 5 proiecte depuse. Măsura este mai puțin atractivă 

în comparație cu altele şi datorită perioadei de aplicare a măsurii, respectiv până la finele anului 

2020. 

O dificultate reclamată de beneficiari, atât publici cât și privați a vizat numărul mare de 

documente solicitate în faza de depunere a proiectului și imposibilitatea deținerii acestora la 

momentul depunerii cererii de finanțare și totodată, angajarea unor cheltuieli suplimentare necesare 

emiterii avizelor, acorduri sau autorizațiilor. Totodată, în urma situațiilor identificate la nivelul 

sistemului de depunere a cererilor de plată s-a impus necesitatea găsirii unor soluții care să asigure 

menținerea unui tratament egal aplicabil solicitanților în regim concurențial, cu respectarea 

principiului selectării proiectelor de calitate, care să răspundă obiectivelor asumate în PNDR 2014-

2020, în condițiile unui interes sporit din partea potențialilor beneficiari și a unei accesări 

supradimensionate prin raportare la fondurile disponibile. 

 

5. Astfel, au fost identificate următoarele măsuri de remediere: 

▪ Reducerea numărului de documente solicitate potențialilor beneficiari, inclusiv 

reducerea numărului de autorizații/avize solicitate în faza de depunere a proiectului. În 

plus, se aplică o separare clară între documentele solicitate în faza de evaluare și selecție 

și cele solicitate în faza de contractare. A fost prelungit termenul de la notificarea 

selectării cererii până la contractare, în situațiile în care avizele necesare încheierii 

contractului necesită termene mai lungi; 

▪ Reducerea perioadelor de timp atât în cazul avizărilor unor modificări în proiecte cât și 

în cazul avizării dosarelor de achiziții, coroborat cu extinderea bazei de date privind 

prețurile pentru achiziții și actualizarea cu regularitate a acesteia; 

▪ Publicarea proiectelor de ghiduri ale solicitanților având în vedere o perioadă de 

consultare publică relevantă care să permită transmiterea de către toate părțile interesate 

a unor observații relevante, evitându-se astfel blocaje în implementare precum și 

publicarea pe site-ul AFIR a ghidului solicitantului şi a documentelor de procedură 
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aferente, în forma finală aprobată cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de lansarea 

sesiunii de depunere a cererilor de finanțare; 

▪ Stabilirea faptului că în primele 5 zile calendaristice din fiecare etapă de depunere 

stabilită prin nota de lansare a sesiunii nu este posibilă oprirea depunerilor indiferent de 

valoarea publică totală a proiectelor depuse, coroborat cu aplicarea unui plafon de 200% 

față de cel inițial de 120% raportat la alocarea sesiunii. 

Dificultatea identificată, pentru măsurile de investiții private ( submăsurile 4.1, 4.2 și 6.4) 

legată de asigurarea cofinanțării proiectelor de către beneficiari, a condus la două măsuri de 

remediere: 

▪ modificarea cadrului legal respectiv H.G. nr. 226/2015, respectiv modificarea cerințelor 

și acceptarea ca dovadă a cofinanțării private a extrasului de cont/contractului de credit, precum și 

deschiderea unui cont special al proiectului în care se virează/depune minimum 50 % din suma 

reprezentând cofinanțarea privată, disponibilul din acest cont fiind destinat plăților efectuate de 

solicitant în vederea implementării proiectului, disponibil care se verifică comparativ cu cheltuielile 

efectuate de solicitant în scopul implementării proiectului la depunerea primei cereri de plată; 

▪ introducerea în PNDR a instrumentului financiar de creditare  cu partajarea riscului în 

vederea facilitării accesului fermierilor la credite pentru realizarea de investiții eligibile prin PNDR. 

Astfel, în cursul anului 2016, în urma consultărilor cu reprezentanții sectorului, în vederea adaptării 

instrumentelor financiare la nevoile curente ale pieței, a fost evidențiată nevoia modificării 

priorităților stabilite anterior, evaluarea ex-ante fiind actualizată. Ca urmare, au rezultat următoarele 

priorități strategice: extinderea aplicabilității instrumentelor financiare, cu menținerea posibilității 

de cofinanțare a proiectelor sprijinite din surse nerambursabile, acestea fiind puse la dispoziția 

beneficiarilor finali și independent de grant, ca instrumente financiare de sine stătătoare, cu 

respectarea regulilor de eligibilitate și ajutor de stat și prioritizarea instrumentului de creditare cu 

partajarea riscului, urmând ca sprijinul sub formă de garanții să fie disponibil în continuare prin 

scheme de garantare finanțate de la bugetul de stat pe baza sumelor returnate la închiderea 

schemelor de garantare finanțate din PNDR 2007-2013. 

Alocarea financiară pentru derularea instrumentului este de 92, 5 milioane euro, având în 

vedere valoarea minimă a deficitului de finanțare care a stat la baza estimărilor din cadrul evaluării 

ex-ante inițiale. Introducerea instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului a fost în 

proces de analiză si decizie pe parcursul anului 2016. Acesta nu a fost implementat până la finalul 

anului. 

În ceea ce privește lansarea cu întârziere a M08 Sprijin pentru împăduriri/crearea de 

suprafețe împădurite - problema a reieșit din aprobarea cu întârziere a schemei de ajutor de stat 

„Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafețe împădurite”, care a dus la imposibilitatea 

lansării sesiunii înainte precum și de elaborarea cu întârziere a modulelor informatice (Sistemul 

Informativ de Administrare şi Control). Astfel, măsura a fost lansată măsurii la sfârșitul anului 2016 

și se urmărește relansarea măsurii în anii următori de implementare. 

În cazul M 9.1/9.1a Înființarea de grupuri de grupuri ți organizații de producători în 

agricultură/sector pomicol - s-a constat o accesare slabă, motivul principal fiind existența unui 

număr mic de grupuri de producători recunoscute după data de 01.01.2014. Astfel, lansarea primei 

sesiuni aferente acestei submăsuri în anul 2016 a reprezentat un dezavantaj pentru grupurile de 

producători recunoscute în anul 2014 deoarece aceștia nu beneficiază de sprijinul public 

nerambursabil acordat pentru anii 1 și 2 de la recunoaștere. Necesitatea modificării legislației 

naționale și alinierea acesteia cu legislația europeană a impus ajustări ale condițiilor de recunoaștere 

existente pentru grupurile de producători: de exemplu, diminuarea cantității minime a producției 

vândute reglementate prin 2 acte legislative. 

Ca stimulare a înființării de grupurilor de producători s-a propus introducerea unui criteriu 

de selecție în cadrul submăsurii 4.1a prin care se prioritizează proiectele care realizează un lanț 

alimentar integrat prin intermediul grupurilor de producători. 

De asemenea, au fost propuse o serie de acțiuni de informare/diseminare a oportunităților 

oferite de submăsură derulate de AM PNDR și AFIR. 
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În ceea ce privește M10 Agromediu și climă s-a constat un gradul scăzut de accesare, 

comparativ cu perioada anterioară de programare. A fost elaborat unui Plan de acțiune în vederea 

creșterii gradului de accesare și îmbunătățire a calității implementării acestei măsuri, cu o serie de 

activități desfășurate la nivel AFIR și APIA. Astfel, a fost stabilit un calendar privind: cadrul 

legislativ și procedural (întocmire și aprobare Ghiduri pentru beneficiari, Manuale de procedură, 

Ordin de aprobare a sistemului de sancțiuni), întocmirea unui plan anual de instruire a personalului, 

elaborarea unui plan anual de informare, promovare și comunicare a măsurii, raportări periodice, 

analiza activității de informare a fermierilor la nivelul structurilor teritoriale ale APIA și a 

procesului de depunere a Cererii unice de plată, etc. O altă măsură de remediere a vizat propunerea 

de creștere a plăților compensatorii pentru anumite pachete precum și eliminarea anumitor cerințe 

de bază și schimbarea modului de aplicare a acestora. 

Din cadrul M 16 Cooperare, sub-măsura 16.4 Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și 

vertical între actorii din lanțul de aprovizionare – a derulat pe parcursul anului 2016 două sesiuni 

de depunere, dintre care prima sesiune nu a înregistrat gradul de accesare scontat. După experiența 

primului apel, pentru îmbunătățirea implementării submăsurii au fost operate clarificări la nivelul 

ghidului solicitantului (încadrarea cheltuielilor eligibile în liniile bugetare ale proiectului, tipuri de 

cheltuieli eligibile, etc.) luând în considerare dificultățile înregistrate în derularea primei sesiuni de 

depunere de proiecte și răspunsurile obținute cu ajutorul chestionarului online destinat potențialilor 

beneficiari. 

Sub-măsura 16.1 Sprijin pentru înfiintarea si functionarea grupurilor operationale (GO), 

pentru dezvoltarea de proiecte-pilot, produse si procese nu a fost lansată, având în vedere specificul 

sectorului vizat (sectorul de cercetare) și gradul sporit de dificultate în ceea ce privește stabilirea 

procedurilor de implementare. De asemenea a fost necesară procedura de achiziție publică 

referitoare la selectarea evaluatorilor externi care nu a fost derulată pe parcursul anului 2016. 

În ceea ce privește SM 17.2 Fonduri mutuale – măsură nelansată, problema rezidă din 

inexistența unui cadru legal național creat pentru implementarea acestei submăsuri, existând încă 

discuții la nivelul MADR în acest sens în vederea definitivării construcției instituționale a acestui 

fond. 

Privitor la sub-programul tematic pomicol cauzele privind slaba accesarea a submăsurii 4.1a 

sunt legate în principal de: 

▪ Forța scăzută a sectorului. Sectorul pomicol reprezintă aprox. 1% din total sector 

agricol ca suprafață. 

▪ Imposibilitatea înființării livezilor pe pajiști (legislație națională). 

▪ Lipsa materialului săditor certificat, în cazul arbuștilor, de pe piața din România și UE 

(orice achiziție de material săditor se face pe bază de comandă cu furnizarea ulterioară 

a materialului săditor (după 2 ani) către solicitant - în România, majoritatea 

pepinierelor sunt în sfera de activitate a stațiunilor/institutelor de cercetare, care nu 

sunt unități de producție. 

▪ Perioada mai lungă de acomodare a beneficiarilor și consultanților cu noțiunile nou 

introduse – costuri standard, contribuție în natură, contribuție în natură ce se scade din 

cofinanțare, decontare cheltuieli înainte de contractare. 

▪ Număr redus de specialiști în rândul consultanților, pe proiecte de pomicultură care 

prezintă particularități, practic serviciile de consiliere și consultanță sunt neadaptate 

sectorului specific. 

▪ Posibilul dezinteres al potențialilor beneficiari, dată fiind perioada prea mare până la 

obținerea de profit - o livadă intră pe rod în medie, la 3 ani după plantare. 

▪ Costurile ridicate ale investițiilor pentru înființarea de plantații noi. 

▪ Accesul redus la resurse financiare și costurile mari ale produselor de creditare 

(nivelul creditelor scăzute acordate în general în agricultură). 

Pentru creșterea gradului de accesare a acestei submăsuri au fost luate o serie de măsuri pe 

baza experienței acumulate după derularea primei sesiuni de proiecte cât și ca urmare a diferitelor 
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propuneri transmise de către părțile interesate. Astfel, printre principalele simplificări operate la 

nivelul submăsurii 4.1.a se numără: 

▪ eliminarea din Ghidul Solicitantului a obligativitatea folosirii soiurilor testate științific; 

▪ finalizarea legislației în ceea ce privește schimbarea categoriei de folosință din pajiști 

în livezi; 

▪ relaxarea condițiilor restrictive cu privire la procesarea la nivelul fermei, în sensul 

permiterii procesării fructelor provenite de la terți. 

▪ modificarea specificațiilor tehnice pentru operațiuni sprijinite prin intermediul 

costurilor standard, în sensul eliminării detaliilor care impuneau anumite dimensiuni, 

ale materialelor folosite la înființarea de plantații. 

▪ scăderea notei de favorabilitate 

Ca măsură transversală, urmare a analizei efectuate la nivelul autorității de management și 

agențiilor de plăți și ținând cont de rezultatele întâlnirilor cu potențialii solicitanți sau sesizărilor 

scrise din partea acestora, în ghidurile solicitanților și procedurile aferente fiecărei măsuri au fost 

efectuate o serie de reglaje/modificări, simplificări și au fost aduse clarificări în vederea facilitării 

implementării PNDR. 

 

6. Totodată au fost propuse o serie de modificări în PNDR 2014-2020 care ar conduce 

la relaxarea condițiilor de accesare, cum ar fi: 

▪ scăderea dimensiunii minime a fermelor eligibile de la 8000 euro Standard Output (SO) 

la 4000 euro SO; 

▪ creșterea plafonului maxim al sprijinului în cazul proiectelor ce propun modernizarea 

sau înființarea pepinierelor de la 600.000 euro la 1.050.000; 

▪ introducerea posibilității utilizării materialului de plantare fructifer CAC pentru alun și 

nuc pentru sesiunile deschise în anul 2017; 

▪ permiterea înființării de culturi în sere și solarii pentru toate speciile care se pretează și 

nu doar pentru căpșun; 

▪ creșterea intensității sprijinului pentru fermierii care procesează la nivel de fermă doar 

materia primă proprie; 

▪ modificarea definiției investițiilor colective în sensul introducerii parteneriatelor 

formate prin M16.\ 

Având în vedere problemele identificate si necesitatea îmbunătățirii implementării 

programului, s-a transmis Comisiei în luna decembrie a anului 2016, cea de-a patra propunere de 

modificare a PNDR 2014-2020 care a vizat în principal: 

▪ completarea /modificarea capitolului 8.1 din PNDR, prin includerea: 

▪ modificării definiției fermei de familie – modificarea limitelor intervalului de 

dimensiune economică ( 4000 SO - 100.000 SO); 

▪ modificărea definiției fermei mici – modificarea dimensiunii minime a exploatațiilor 

eligibile de la 8000 SO la 4000 SO; 

▪ introducerea unor clarificări aferente sub-măsurilor cu specific forfetar care au 

prevăzute alte angajamente, cu privire la proporționalitatea sprijinului acordat/recuperat 

în funcție de îndeplinirea obiectivelor din planul de afaceri; 

▪ modificarea perioadei contractelor care conferă dreptul de folosință asupra clădirilor și a 

terenurilor. 

Modificarea fișelor următoarelor submăsuri din PNDR 2014-2020, după cum urmează: 

▪ Submăsura 4.1- creșterea ratei sprijinului public nerambursabil în cazul fermelor din 

sectorul zootehnic (categoria de dimensiune economică cuprinsă între 250.000 SO- 

1.000.000 SO); 

▪ Modificarea prevederilor referitoare la intensitatea sprijinului aplicabil investițiilor de 

prelucrare și /sau marketing a produselor agricole la nivel de fermă. Aceasta prevedere 

se aplică și cooperativelor agricole si grupurilor de producători care realizează astfel de 

investiții pentru membrii săi fermieri iar investiția este amplasată în cadrul exploatației 

unuia/unora dintre membrii; 
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▪ Submăsura 4.3 – componenta irigații, actualizarea datelor referitoare la suprafețele 

viabile și irigate în trecutul recent; 

▪ Submăsura 6.1 - preluarea condiției de la submăsura 4.1 /4.1a, privind posibilitatea de 

fluctuație dimensiunii economice prevăzută la depunerea cu 15%; 

▪ Submăsura 6.3 - modificarea dimensiunii minime a exploatațiilor eligibile (de la 8000 

SO la 4000 SO). 

▪ Submăsura 7.2 și 7.6 – eliminarea referințelor privind acordarea diferențiată a 

sprijinului în funcție de încadrarea sau nu a proiectelor în categoria ajutoarelor de 

minimis. 

▪ Măsura 10 –ajustări ale nivelului plăților acordate în cadrul pachetelor aplicabile pe 

pajiștile permanente, amendarea cerințelor de bază relevante și amendarea elementelor 

de verificare ale unor angajamente, creșterea nivelului plăților compensatorii acordate în 

cadrul unor pachete aplicabile pe pajiști permanente (pachetele 1 și 6 și subpachetul 

3.1), 

▪ Măsura 11- modificarea cerințelor de bază relevante și modificarea prevederii 

referitoare la aplicarea pe toată suprafața agricolă a fermei a cerințelor de bază. 

▪ Măsura 13- creșterea nivelului plăților compensatorii în urma reevaluării acestora în 

ceea ce privește costurile suplimentare induse de factorii limitativi, prin identificarea 

unor elemente relevante suplimentare față de metodologia inițială. 

 

7. Concluzii 

În urma analizei efectuate și ca urmare a derulării sesiunilor de depunere din anii 2015 și 

2016 au fost identificate elementele de succes, dar și cele care au adus dificultăți procesului de 

implementare, pentru acestea din urmă propunându-se o serie de măsuri de remediere. 

Totodată, au existat și cauze externe, cu influență orizontală asupra programului, care nu au 

fost generate la nivelul structurilor implicate în implementare, cea mai importantă cauză cu efecte 

asupra implementării PNDR 2014-2020 fiind  întârzierea în armonizarea legislației naționale cu 

prevederile directivelor Europene referitoare la organizarea și derularea achizițiilor publice. Aceasta 

a avut influențe atât asupra derulării procedurilor de achiziții la nivelul beneficiarilor publici, cât și 

asupra implementării măsurilor derulate de Autoritatea de Management (AM), respectiv Măsura 2 - 

Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei, 

implementarea acțiunilor Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (RNDR) și cele prevăzute în 

cadrul Asistenței Tehnice (AT) a programului, inclusiv în ceea ce privește implementarea planului 

de evaluare. 

Ca și măsură de remediere, realizată după momentul intrării în vigoare a legislației aferente 

achizițiilor publice, a fost promovarea modificării Hotărârii Guvernului nr. 226/2014 privind 

stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală 

cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, care 

reglementa termenele în care beneficiarii aveau obligația depunerii proiectului tehnic şi a tuturor 

documentelor necesare pentru încheierea contractului de finanțare pentru proiectele selectate care 

prevăd construcții-montaj. Modificarea a presupus prelungirea termenelor prevăzute în HG nr. 

226/2016 și corelarea cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

O altă cauză care a influențat implementarea PNDR a fost întârzierea în elaborarea cadrului 

normativ aferent Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 49/2015 pentru stabilirea fluxurilor 

financiare în implementarea proiectelor finanțate din FEADR, elaborare care a fost definitivată în 

luna aprilie 2016. 

O dificultate reclamată de beneficiari, atât publici cât și privați a vizat numărul mare de 

documente solicitate în faza de depunere a proiectului și imposibilitatea deținerii acestora la 

momentul depunerii cererii de finanțare și totodată, angajarea unor cheltuieli suplimentare necesare 

emiterii avizelor, acorduri sau autorizațiilor. Totodată, în urma situațiilor identificate la nivelul 

sistemului de depunere a cererilor de plată s-a impus necesitatea găsirii unor soluții care să asigure 
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menținerea unui tratament egal aplicabil solicitanților în regim concurențial, cu respectarea 

principiului selectării proiectelor de calitate, care să răspundă obiectivelor asumate în PNDR 2014-

2020, în condițiile unui interes sporit din partea potențialilor beneficiari și a unei accesări 

supradimensionate prin raportare la fondurile disponibile. 

Astfel, au fost identificate următoarele măsuri de remediere: 

▪ Reducerea numărului de documente solicitate potențialilor beneficiari, inclusiv 

reducerea numărului de autorizații/avize solicitate în faza de depunere a proiectului. În plus, se 

aplică o separare clară între documentele solicitate în faza de evaluare și selecție și cele solicitate în 

faza de contractare. A fost prelungit termenul de la notificarea selectării cererii până la contractare, 

în situațiile în care avizele necesare încheierii contractului necesită termene mai lungi; 

▪ Reducerea perioadelor de timp atât în cazul avizărilor unor modificări în proiecte cât și 

în cazul avizării dosarelor de achiziții, coroborat cu extinderea bazei de date privind prețurile pentru 

achiziții și actualizarea cu regularitate a acesteia; 

▪ Publicarea proiectelor de ghiduri ale solicitanților având în vedere o perioadă de 

consultare publică relevantă care să permită transmiterea de către toate părțile interesate a unor 

observații relevante, evitându-se astfel blocaje în implementare precum și publicarea pe site-ul 

AFIR a ghidului solicitantului şi a documentelor de procedură aferente, în forma finală aprobată cu 

cel puțin 7 zile calendaristice înainte de lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare; 

▪ Stabilirea faptului că în primele 5 zile calendaristice din fiecare etapă de depunere 

stabilită prin nota de lansare a sesiunii nu este posibilă închiedrea sesiunii de depunere indiferent de 

valoarea publică totală a proiectelor depuse, coroborat cu aplicarea unui plafon de 200% față de cel 

inițial de 120% raportat la alocarea sesiunii la atingerea căruia sesiunea este închisă. 

▪ Modificarea cadrului legal respectiv H.G. nr. 226/2015, respectiv modificarea cerințelor 

și acceptarea ca dovadă a cofinanțării private a extrasului de cont/contractului de credit, precum și 

deschiderea unui cont special al proiectului în care se virează/depune minimum 50 % din suma 

reprezentând cofinanțarea privată, disponibilul din acest cont fiind destinat plăților efectuate de 

solicitant în vederea implementării proiectului; 

▪ Introducerea în PNDR a instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului în 

vederea facilitării accesului fermierilor la credite pentru realizarea de investiții eligibile prin PNDR.  

În ceea ce privește măsurile de mediu și climă s-a constat un grad scăzut de accesare, 

comparativ cu perioada anterioară de programare. În vederea creşterii gradului de interes a fost 

elaborat unui Plan de acțiune pentru îmbunătățirea calității implementării acestei măsuri. 
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Abstract: 

Analyzing management accounting systems at first sight strikes a similarity between them, 

but in a more nuanced manner in different countries, "formal" accounting information systems are 

undoubtedly less similar.  

Nothing resembles a budget or analysis of budget deviations made by the British compared 

to the analysis of the French, German, Dutch or Spanish deviations, which leads us to conclude that 

management-specific tools are identical but not applies the same in practice. 

The business environment seems to be less crushed every day because globalization is a 

process of continual change of integration and interaction between governments, people and 

companies. 

 

Keywords: management accounting, decisions, management control, information 

communication, stages, evolution, individual performance, comparative analysis. 

 

1. Introducere 

Deşi evoluţia contabilităţii de gestiune a fost impresionantă, există numeroase contradicţii, în 

special între dezvoltarea academică a teoriilor şi punerea efectivă în practică a acestora. În acest context 

pot fi delimitate două abordări: 

▪ abordarea economică conform căreia evoluţia contabilităţii de gestiune este rezultatul 

practicilor provenite din sectorul privat care vizau sprijinirea afacerilor; 

▪ abordarea non-economică conform căreia evoluţia contabilităţii de gestiune, înregistrată 

în sec. XIX şi începutul sec. XX, este o consecinţă a elaborării de standarde care au stat 

la baza măsurării performanţei individuale şi analizei comparative. 

 

2. Evoluţia contabilităţii de gestiune în viziunea IFAC 

Pentru a promova o mai bună înțelegere a schimbărilor care au avut loc în practica 

contabilitatea de gestiune, IFAC [1] oferă un  cadru care explică evoluţia contabilităţii de gestiune 

delimitând patru etape unanim recunoscute, aşa cum se observă din figura nr.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: IFAC, 1998:6 

Figura 1.1. Evoluţia contabilităţii de gestiune în viziunea IFAC 
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Ideea care se desprinde din analiza figurii nr.1.1. este aceea că accentul trece de la furnizarea 

de informaţii privind utilizarea resurselor disponibile către crearea de valoare pentru toate părţile 

interesate, fiecare etapă fiind capsulată în următoarele intervale. 

Etapa 1 (înainte de 1950) 

În opinia Lui Nelson Maina Waweru (Waweru 2010), înainte de 1950 accentul a fost pus pe 

determinarea costurilor şi pe controlul financiar, prin utilizarea tehnicii de bugetare şi contabilităţii 

costurilor; 

MohitPrakash (Prakash 2013), adaugă faptul că accentul care s-a pus pe determinarea 

costurilor s-a datorat necesităţii evaluării stocurilor şi alocării cheltuielilor generale şi justifică prin 

aceasta apariţia unor tehnici de estimare a costurilor cum ar fi LIFO şi FIFO, iar estimarea 

costurilor a fost justificată prin posibilitatea managerilor de a-şi controla poziţia lor financiară. 

Etapa 2 (1965-1985) 

În această etapă, accentul se deplasează către furnizarea de informaţii pentru planificarea 

managerială şi executarea controlului prin utilizarea unor tehnici adecvate, cum ar fi analiza 

deciziilor şi contabilitatea de responsabilitate. 

Această etapă este foarte importantă deoarece, numai informaţiile despre valoare determină 

luarea unor decizii corecte de către manageri. În altă ordine de idei, introducerea unor tehnici de 

contabilitate, cum ar fi calculaţia costurilor marginale, alături de contabilitatea de responsabilitate, au 

venit în sprijinul managerilor de a alege direcţia corectă de acţiune întrun demers strategic. 

Etapa 3 (1985-1995) 

Perioadă caracterizată prin creşterea concurenţei globale, însoţită de dezvoltarea tehnologică 

rapidă de la începutul anilor 1980, în special în sectorul industrial, a determinat managementul să se 

concentreze pe reducerea costurilor prin analiza de proces şi a unor tehnologii avansate de 

management al costurilor. Scopul urmărit, practic, a fost cel de reducere a cantităţilor de deşeuri 

obţinute cu ocazia procesării produsului deoarece,  acest aspect, reduce cheltuielile suportate şi, pe 

această cale, creşte profitul aşteptat. Este perioada în care japonezii au elaborat metoda JIT, iar 

americanii metoda ABC. 

Etapa 4 ( începând cu anul 1995) 

Confruntarea industriei cu incertitudini considerabile,  precum şi cu progresul fără precedent în 

domeniul tehnologiilor de fabricaţie, a accentuat concurenţa la nivel mondial, motiv pentru care atenţia 

managerilor s-a deplasat spre crearea de valoare prin utilizarea eficientă a resurselor. 

În încercarea de identificare a factorilor care ar putea determina creşterea valorii pentru 

acţionari, au fost lansate noi modele/tehnici, eliminând în mod deliberat activităţile care nu sunt 

creatoare de valoare, cum ar fi metoda TQM, ABM, Benchmarking şi Reengineering. 

În deplin acord cu sublinierea IFAC, deşi cele patru etape sunt uşor de delimitat, trebuie să 

recunoaştem că procesul de schimbare al contabilităţii de gestiune a fost unul evolutiv şi că fiecare 

etapă este o combinaţie între vechi şi nou, vechiul fiind remodelat pentru a se potrivi cu noul în 

abordarea noilor condiţii ale mediului managerial. 

Din analiza conţinutului etapelor privind evoluţia contabilităţii de gestiune, desprindem 

concluzia că fenomenul de schimbare, deşi evolutiv, nu este un fenomen uniform deoarece factorii 

externi (de mediu) şi factorii interni (organizaţionali) au avut roluri diferite în procesul de 

schimbare, cei de mediu implicând incertitudine şi risc. 

Conform Dicţionarului American Heritage (The American Heritage – Dictionary 2012), 

schimbarea poate fi abordată întro varietate de dimensiuni şi include, printre altele, următoarele 

aspecte: acţiunea de a face ca ceva să fie diferit, modificat; transformare sau tranziţie; acţiunea de a 

trece de la o etapă la alta; a face un schimb; acţiunea de a modifica sau substitui ceva cu altceva de 

acelaşi tip sau categorie ş.a. 

Această definiție ilustrează diferite tipuri de schimbare şi arată că, în general, nu este un fenomen 

uniform. Referitor la schimbările din contabilitatea de gestiune, D.Wickramasinghe şi C.Alawattage 

(Wickramasinghe, Alawattage 2007) sugerează că  aceasta este o metodologie de învăţare pentru a 

înţelege modul în care factorii de mediu modelează procesele interne în cadrul organizaţiei şi care a 

condus la apariţia  unor tehnici ale contabilităţii de gestiune ce au evoluat şi transformat concomitent cu 

noile schimbări din mediu.  
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Mulţi cercetători, în special de sorginte anglo-saxonă, au încercat să înţeleagă impactul 

schimbărilor produse în contabilitatea de gestiune, dar au acordat mai puţină atenţie forţelor care 

induc schimbarea.  

J.Innes şi F.Mitchell (Innes, Mitchell 1990), au definit un set de factori motivaţionali cărora 

li se datorează schimbările produse în contabilitatea de gestiune, şi anume: 

▪ motivatori (de exemplu: piaţa concurenţială, structura organizatorică şi de producţie, 

tehnologia de fabricaţie); 

▪ catalizatori (de exemplu: performanţa financiară precară, pierderea cotei de piaţă, 

schimbarea organizaţională); 

▪ facilitatori (de exemplu: contabilitatea resurselor umane, gradul de autonomie, cerinţele 

contabilităţii). 

Interacţiunea dintre aceste variabile contribuie nu numai la producerea schimbărilor în 

contabilitatea de gestiune, ci şi în cadrul altor discipline. 

Asocierea diverşilor factori cu schimbarea în contabilitatea de gestiune este destul de 

controversată în literatura de specialitate străină, motiv pentru care aceasta nu poate fi înţeleasă în 

afara cadrelor teoretice care explică schimbarea. 

 

3. Cele patru teorii care explică schimbarea contabilităţii de gestiune 

Indiferent de modul în care a apărut contabilitatea de gestiune, cadrul economic a jucat un 

rol central în modelarea sa. Deşi au apăru şi alte domenii, cum ar fi ştiinţa gestiunii, teoria 

organizaţiei, ştiinţele comportamentale care pot explica schimbarea, economia şi, în special, 

principiile marginaliste ale economiei neoclasice au avut o influenţă dominantă în ultimul secol. 

Pe de altă parte, evoluţia contabilităţii de gestiune în ultimul secol poate fi evaluată pe 

criterii istorice având în vedere patru cadre teoretice principale care pot fi folosite pentru descrierea 

schimbărilor din cadrul contabilităţii de gestiune, aşa cum se observă din figura nr.1.2.  

 

 
 

Figura 1.2. Cele patru teorii care explică schimbarea contabilităţii de gestiune 

 

Adepţii teoriei convenţionale sunt de acord că evoluţiile contabilităţii de gestiune au avut 

loc în primele decenii ale sec. XX pentru a sprijini creşterea activităţilor multiple şi diversificarea 

corporaţiilor.  

Sistemul contabilităţii de gestiune a evoluat la sfârşitul anilor 1880 - 1920 pentru a furniza 

informaţii despre tranzacţiile interne pentru diverse activităţi cum ar fi planificarea,  controlul, 

motivarea, analiza şi evaluarea. 

Este perioada în care s-au afirmat o serie de autori notorii, cum ar fi Du Pont, Emerson, 

Fayol şi care au pus bazele controlului de gestiune ca atribut al managementului, una dintre cele 

cinci funcţii ale managementului aşa cum au fost descrise de Fayol. 

Cu toate acestea, nu putem vorbi de schimbări de substanţă în această perioadă şi cu cât istoria 

este mai condensată, cu atât mai mult se creează o imagine greşită a contabilităţii de gestiune ca răspuns 

la schimbările de mediu.  
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Teoria de agent apare ca o consecinţă a preocupărilor diverşilor autori în direcţia modelării 

matematice, costul fiind un subiect adecvat în această privinţă, bazat pe concepte economice şi 

teorie. 

Teoria de agent presupune existenţa unui contract relaţional între membrii firmei în care există 

două grupuri: directori sau superiori şi agenţi sau subordonaţi, directorii delegând autoritatea de luare a 

deciziilor agenţilor sau subordonaţilor, ambele grupuri fiind persoane motivate numai de interesul propriu. 

În context organizaţional, care implică incertitudine şi informații asimetrice, acţiunea agentului nu 

poate răspunde întotdeauna celor mai bune interese ale directorilor sau superiorilor. Pentru a contracara 

acest comportament, directorul poate monitoriza performanţa agenților printr-un sistem de informaţii 

contabile.  

Aşadar, teoria agenției a adăugat unele considerente de comportament la modelele 

economice. Deşi modelul agenției se bazează pe analiză economică marginală, acesta include 

explicit recunoaşterea comportamentului agentului ale căror acțiuni influenţează sistemul 

contabilităţii de gestiune şi control. 

Teoria contingenţei se bazează pe premisa că o confruntare între factorii contingenţi şi pachetul de 

control va contribui la obţinerea rezultatelor dorite. Teoria explică modul în care poate fi proiectat un 

sistem informaţional contabil poate fi adecvat structurii organizatorice, tehnologiei, strategiei şi mediului 

firmei. 

În contextul enunţat, L.A.Gordon şi V.K.Narayanan (Gordon, Narayanan 1984) au sugerat că, 

structura sa şi modul de organizare, contabilitatea de gestiune este legată funcţional de mediu care devine 

o variabilă de contingent  şi căreia i se adaugă tehnologia, structura organizatorică, strategia şi misiunea 

firmei,  precum şi cultura organizaţională. Toate aceste variabile devin factori importanţi în proiectarea 

celui mai adecvat sistem al contabilităţii de gestiune. 

Cu toate acestea, J.Innes şi F.Mitchell subliniază că nu este clar dacă variabilele contingente 

afectează direct contabilitatea de gestiune sau prin impactul lor asupra structurii organizatorice, prin 

urmare, este nevoie de cercetări suplimentare. 

 

4. Contabilitatea de gestiune strategică  

Contabilitatea de gestiune strategică reprezintă ultimul flux de gândire care a avut impact asupra 

contabilităţii de gestiune. Nelson Maina Waweru (Waweru, Nelson 2010) afirmă că, în această perioadă, 

s-au conturat două şcoli, una reprezentată de Simmonds şi Chandlers care au căutat să înţeleagă cauzele şi 

efectele, şi alta reprezentată de R.Kaplan, T.Johnson şi R.Cooper care au avut preocupări pe linia 

dezvoltării unor noi modele de control al costurilor, instrumente şi metode de decizie. 

Ca un specific al acestei teorii, putem aduce în prim plan faptul că, majoritatea autorilor sunt 

de acord cu faptul că analiza structurii costurilor unei firme reprezintă cheia dezvoltării strategiilor 

de succes.  

Cu toate acestea, analiza strategică a costurilor trebuie reluată întrun context mai larg în care 

elementele strategice devin mai conştiente, explicite şi formale. Nu trebuie să pierdem din vedere 

nici faptul că M.Porter (Porter 1985), a dezvoltat un instrument pentru a efectua o analiză strategică 

a costurilor, care presupune următoarele etape: 

▪ definirea lanţului de valori al firmei şi calcularea costurilor la nivelul activităţilor cu 

valoare; 

▪ investigarea factorilor care reglementează costurile fiecărei activităţi cu valoare;  

▪ examinarea posibilităţilor de a construi un avantaj competitiv durabil, fie prin controlul 

inductorilor de cost, fie prin reconfigurarea lanţului valoric. 

Şcoala reprezentată de R.Kaplan, T.Johnson şi R.Cooper se detaşează şi prin faptul că a 

introdus Balanced Scorecard în calitate de pârghie de control.  

Cu toate rezultatele obţinute, remarcăm decalajul dintre teorie şi practică şi contabilitatea 

managerială bazată pe sisteme de raportare externe care au fost abordate din unghiuri diferite de-a 

lungul istoriei, iar criticile aduse în literatura de specialitate sunt legate de relaţiile umane,  

congruenţa obiectivelor, pierderea relevanţei şi teoria radicală. 

Cu toate schimbările care au avut loc în contabilitatea de gestiune, aceasta continuă să se 

bazeze prea mult pe informaţia financiar-contabilă proiectându-se imaginea unei „sore mai mici” a 
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unui domeniu matur. 

Deşi contabilitatea de gestiune a evoluat în ultimele două secole prin adaptarea la  mediu, cu 

toate acestea, există încă un drum lung de parcurs înainte de a putea deveni independentă de 

contabilitatea financiară  şi să se concentreze mai mult pe rezolvarea nevoilor companiilor în cadrul 

teoriilor robuste fiind un domeniu fertil pentru cercetările viitoare. 

 

5. Concluzii 

Evoluția constantă a mediului economic, creşterea accelerată a cerinţelor  de a dispune de o 

informaţie actualizată, corectă şi operațională, au subliniat relevanţa şi importanţa  contabilităţii de 

gestiune.  

Confruntându-se cu schimbările rapide pe care le-au cunoscut întreprinderile din toate domeniile, 

contabilitatea de gestiune a evoluat de-a lungul timpului. 

În calitatea de componentă a sistemului contabil care produce informaţii pentru manageri şi 

ancorată în sistemul strategic al organizaţiei, permanent este susţinută ideea implicării contabilităţii de 

gestiune în  procesul de identificare, măsurare, acumulare, analiză, pregătirea, interpretarea şi comunicarea 

de informaţii care ajută managerii pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţionale.  

Remarcăm însă că Johnson şi Kaplan au remarcat „pierderea relevanţei” contabilităţii de gestiune 

având în vedere inadecvarea tehnicilor convenţionale specifice care nu erau capabile să furnizeze 

informaţiile necesare luării celor mai bune decizii în condiţiile în care în mediul contemporan au loc 

schimbări tehnologice rapide şi se manifestă o concurenţă puternică. Având în vedere aceste sublinieri, 

după opinia lui Jhonson şi Kaplan, acestea au fost considerentele pentru care tehnicile contabilităţii de 

gestiune s-au dezvoltat rapid cu scopul unei mai bune luări a deciziilor şi efectuarea controlului de 

gestiune. 

 

 

Bibliografie 

[1] IFAC, International Management Accounting Practice Statement: Management Accounting 

Concepts, New York, 1998 

[2] Waweru, Nelson M., The origin and evolution of management accountong: a review of the 

theoretical framework, Problems and Perspectives in Management, Vol. 8, Issues 3, pag.166, 2010, 

http://businessperspectives.org/journals_free/ppm/2010/PPM_EN_2010_03_cont_Waweru.pdf  

[3] Prakash, M., Evolution and Changes in Management Accounting Practices, International 

Research Journal of Management Science and Technology, pp. 1010-1011, 2013, 

http://www.irjmst.com/Artical_details.aspx?id=1328  

[4] The American Heritage -  Dictionary, 5 th Edition, Eds.Houghton Mifflin, 2012, 

https://ahdictionary.com 

[5] Wickramasinghe, D., Alawattage, C., Management accounting change: approaches and 

perspectives, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 2007 

[6] Innes, J., Mitchell, F., The process of change in management accounting: Some field study 

evidence, Management Accounting Research,Vol. 1, pp. 3-19, 1990 

[7] Gordon, L.A., Narayanan, V.K., Management accounting systems, perceived environmental 

uncertainty and organizational structure: an empirical investigation, Accounting, 

Organizations, and Society, Vol. 9, No. 1, pp.33-47, 1984 

[8] Porter, M., Competitive Advantage, Free Press, New York, 1985 

[9] Tuan Mat, T.Z., Management accounting and organizational change: impact of alignment of 

management accounting system, structure and strategy on performance, School of Accounting, 

Finance and Economics, Faculty of Business and Law, Edith Cowan University, Perth, Western 

Australia, thesis 2010, ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1149&context=theses  

[10] Perth, Western Australia, thesis 2010 

 ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1149&context=theses  

http://businessperspectives.org/journals_free/ppm/2010/PPM_EN_2010_03_cont_Waweru.pdf
http://www.irjmst.com/Artical_details.aspx?id=1328
https://ahdictionary.com/


231 
 

INVESTIȚII STRĂINE PRIN CORPORAȚIILE TRANSNAȚIONALE 

- O ABORDARE INTEGRATIVĂ TEORETICĂ ÎN PROCESUL DE 

GLOBALIZARE 

 

Prof. univ. dr. Ion Viorel MATEI 

Universitatea Spiru Haret 

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova  

 

Conf. univ. dr. Laura UNGUREANU 

Universitatea Spiru Haret 

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova  

 

 

Abstract:  

The importance of the presence of transnational corporations for host countries extends 

beyond the volume of foreign direct investments made by them, and involves taking into account a 

variety of direct and indirect ways that these companies engage in international production. The 

increasing importance of transnational corporations in the global economy is not only a result of 

recent developments in the direction of increased FDI. This adds to a radical shift in attitude 

towards transnational corporations - especially among developing countries but also in many 

developed countries - which has led to a more significant impact of these firms on economic 

growth. Based on this change of attitude, there has also been a shift in the policy of the world's 

states in this area, which has as a central element the encouragement of foreign direct investments 

(including their penetration into previously closed sectors to foreign capital) in order to obtain 

benefits for host country, and not controlling the work of transnational corporations. 

 

Key words: globalization, direct investment, development, economic growth, stimulation. 
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1. Introducere 

Investiţiile sunt privite ca un stimul - printre cei mai importanţi - în orice activitate 

economică. În cadrul afacerilor economice, investiţiile reprezintă impulsul, elementul generator, 

care face ca acestea să se nască, să se desfăşoare şi să se dezvolte. Nu se exagerează atunci când se 

afirmă că, pentru economie, investiţiile reprezintă ceea ce este motorul pentru un sistem activ.  

Dezvoltarea economiilor naţionale contemporane nu poate să aibă loc în afara cadrului 

internaţional, iar numai resursele interne sunt insuficiente pentru atingerea nivelului de dezvoltare şi 

de bunăstare pe care îl au azi ţările moderne. Conştientizarea acestui fapt s-a generalizat deja în 

ultimele decenii: chiar ţările în curs de dezvoltare cele mai rezervate şi politicienii cei mai sceptici 

au ajuns la concluzia că izolarea economică se reflectă nefast în condiţiile de viaţă ale oamenilor, 

iar deschiderea economiilor lor şi atragerea investiţiilor străine este însoţită de creşterea nivelului de 

trai al propriilor popoare. Contribuţia companiilor transnaţionale la procesul de creştere economică 

şi dezvoltare este tot mai evident recunoscută. Acestea, prin investiţiile externe directe, realizează, 

probabil, „pachetul” cel mai complet de activităţi economice - operaţiuni financiare, organizare 

industrială, transfer de tehnologie, management şi pregătire a resurselor umane etc. - cu deschidere 

internaţională, care au dominat şi au influenţat în ultimul timp structura economiei mondiale. 

Fluxurile de investiţii străine au cunoscut o accelerare deosebită în ultimii ani, numărul 

furnizorilor şi achiziţiilor peste hotare a crescut, iar relaţiile complexe între comerţ şi investiţii au 

fost de natură să contribuie la creşterea economică globală. Această dezvoltare, care a cunoscut o 

intensificare şi integrare a economiilor naţionale între ele, pune angajamentele din domeniul 

investiţiilor de capital străin într-un context nou.  
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2. Companiile transnaţionale – investiţiile străine: abordare teoretică a procesului 

Activităţile corporaţiilor transnaţionale reprezintă stimulentul necesar creşterii eficienţei 

alocării resurselor la scară globală şi un canal de transmitere a unor impulsuri economice variate, 

cum ar fi tehnologiile productive şi calificarea forţei de muncă. În acelaşi timp, canalele ce transmit 

factori cu efect pozitiv asupra creşterii economice pot transmite şi factori cu efect inhibitor. 

Având în vedere aceste evoluţii, agenţii economici care sunt corporaţiile transnaţionale 

reprezintă organizaţii - cheie ale activităţii economice şi pieţelor, precum şi agenţi creatori de 

valoare, care alocă la scară globală o mare parte din resursele necesare susţinerii procesului de 

creştere economică, în special în cazurile în care acest proces se derulează într-un mediu 

concurenţial internaţional determinat de procesul de globalizare. 

Modalităţile prin care corporaţiile transnaţionale influenţează obiectivele statelor în mod 

diferit faţă de o întreprindere naţională pot fi detaliate pe şase paliere de analiză, dupa cum 

urmează: 

▪ Corporaţiile transnaţionale operează transferuri de resurse şi capacităţi între ţări, pentru 

ţările gazdă fiind de o mare importanţă tipul de resurse şi capacităţi transferate, ca şi 

preţul lor, mai ales în cazul capacităţii tehnologice, a competenţelor organizaţionale şi a 

optimizării competenţelor umane; 

▪ Corporaţiile transnaţionale controlează folosirea acestor resurse şi capacităţi, aceasta 

utilizare fiind de multe ori diferită faţă de cea a firmelor locale, în parte datorită 

diferenţelor de eficienţă şi în parte datorită diferenţelor dintre produse şi structura pieţei 

pe care ele actionează; 

▪ Corporaţiile transnaţionale ofera atât capaciţăti, cât şi pieţe, atât pentru inputuri, cât şi 

pentru outputuri. În acest domeniu apar numeroase probleme legate de dimensiunea şi 

tipul acestor pieţe, cât şi de modul în care corporaţiile transnaţionale îşi dispută şi işi 

împart la nivel global aceste pieţe; 

▪ Corporaţiiile transnaţionale stimulează competitivitatea, spiritul întreprinzător şi relaţiile 

de afaceri. Totuşi, şi în acest domeniu se ridică diverse semne de întrebare, cum ar fi: 

dacă corporaţiile transnaţionale întăresc sau reduc capacitatea concurenţilor şi a 

furnizorilor lor de a fi la rândul lor competitivi sau cât de mult din practicile 

organizaţionale specifice transnaţionalelor pot fi transferate cu succes într-o cultura 

străină; 

▪ Corporaţiile transnaţionale distribuie beneficiile activităţii lor. Acest nivel de analiză 

pune probleme de genul preţurilor inputurilor utilizate şi al outputurilor realizate de 

transnaţionale în ţara gazdă, al profiturilor, comisioanelor obţinute de aceste firme în 

ţările gazdă. 

▪ Corporaţiile transnaţionale sunt organizaţii care afectează alocarea internaţională a 

resurselor pe termen scurt (de exemplu, prin fluxuri monetare) şi pe termen lung, prin 

influenţarea structurii producţiei şi a condiţiilor schimbului de mărfuri. 

Impactul pe care corporaţiile transnaţionale îl exercită asupra procesului creşterii economice 

se structurează pe câteva domenii, şi anume: 

▪ resursele ţării gazdă - prin influenţarea dimensiunii şi a calităţii formării capitalului, a 

transferului de tehnologie şi a dezvoltării resurselor umane; 

▪ efectele asupra balanţei de plaţi externe şi, în principal, asupra extinderii oportunităţilor 

de comert exterior; 

▪ concurenţa pe piaţa ţării gazdă; 

▪ efecte asupra mediului înconjurător; 

Este evident faptul că aceste contribuţii separate stimulează creşterea, dar, în timp ce efectul 

pentru ţara gazdă poate fi redus în ansamblu, el poate fi substanţial în anumite sectoare economice 

ale  acesteia. De exemplu,  în multe ţări  gazdă, contribuţia  corporaţiilor transnaţionale la formarea 

capitalului este mai prezentă în industria prelucratoare intensivă în tehnologie.  
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În toate cazurile, însă, condiţiile din ţară gazdă - incluzând aici mediul politic, nivelul de 

dezvoltare al resurselor umane şi capacitatea firmelor locale de a beneficia de pe urma prezenţei 

corporaţiilor transnaţionale - reprezintă factori determinanţi importanţi ai intensităţii impactului 

activităţii transnaţionalelor asupra procesului de creştere economică. 

Deşi analizarea contribuţiei corporaţiilor transnaţionale asupra factorilor individuali ai 

creşterii este importantă, trebuie accentuat faptul că cea mai mare parte a determinanţilor sunt 

intercorelaţi. Aceste interdependenţe apar ca fiind foarte puternice între formarea de capital, 

tehnologie şi comerţ.  

Relaţia dintre aceste canale ale creşterii este în mod tipic una interactivă, prin aceea că 

beneficiile obţinute la nivelul unuia dintre ele pot stimula dezvoltarea celorlalte; în acest fel, 

stimularea creşterii este în mod potenţial întărită. Astfel, formarea de capital îmbracă de multe ori 

forma bunurilor de capital care încorporează frecvent tehnologie nouă.  

Într-adevăr, una dintre cele mai directe influenţe ale corporaţiilor transnaţionale asupra 

creşterii constă în mărirea gradului de disponibilitate a tehnologiei, care, la rândul ei, poate stimula 

obţinerea de câştiguri de productivitate, permiţând firmelor ţării gazdă să îşi actualizeze capacităţile 

tehnologice de care dispun şi, pe această cale, să mărească volumul şi calitatea produselor fabricate 

şi exportate. 

Exporturile, la rândul lor, au asociate efecte pozitive de învăţare care pot fi transferate în 

inovaţii de produs şi proces. Însăşi comerţul încurajează obţinerea de economii de scară şi 

specializarea, îmbunătăţeste eficienţa şi eliberează resurse cărora le pot fi date noi utilizări 

productive, stimulând astfel formarea ulterioară de capital la nivelul firmelor locale şi al filialelor 

corporaţiilor transnaţionale din ţările gazdă. 

Acest proces este potenţat şi de faptul că transnaţionalele aduc adesea cu ele metode de 

producţie dezvoltate de ele în străinătate, care reprezintă, în multe industrii, surse de avantaj 

competitiv. Într-adevăr, pe măsura ce crearea de tehnologie devine un proces din ce în ce mai 

internalizat în cadrul corporaţiilor transnaţionale şi al reţelelor pe care ele le formează, atingerea 

obiectivelor de acces la tehnologie şi de creştere economică de către ţările în dezvoltare prin alte 

modalităţi decât asocierea cu transnaţionalele este afectata în sens negativ.  

Mai mult, complexitatea crescândă a intercorelaţiilor dintre diversele activităţi realizate de 

corporaţiile transnaţionale, ca şi natura intangibilă a unora dintre ele (de exemplu, metodele 

organizaţionale sau know-how-ul managerial), sugerează faptul că posibilitatea de a decanta 

elementele contribuţiei transnaţionalelor pentru fiecare determinant al creşterii în parte devine din 

ce in ce mai limitată. 

În aceste circumstanţe, o abordare a contribuţiei generale a transnaţionalelor asupra 

procesului de creştere economică necesită nu numai luarea în considerare a impactului direct al 

transnaţionalelor asupra fiecarui canal al creşterii, dar şi existenţa interdependenţelor existente între 

aceste canale.  

Cu alte cuvinte, îmbunătăţirea performanţelor la nivelul mai multor determinanţi ai creşterii- 

investiţii, tehnologie, comerţ şi resurse umane- poate avea loc simultan. Aceste interdependenţe 

sugerează faptul că diversele aspecte ale activităţilor corporaţiilor transnaţionale se sprijină unele pe 

altele, întărind contribuţia generală a acestor firme la creşterea economică din ţările " în dezvoltare, 

într-un mod ce poate să nu fie direct evidenţiat numai de evaluarea contribuţiilor transnaţionalelor 

asupra determinanţilor individuali ai creşterii.  

Astfel, transnaţionalele livrează unei economii gazdă un pachet de active, dintre care unele 

tangibile (cum ar fi noile investiţii), altele intangibile (cum este perfecţionarea practicilor 

organizaţionale), iar aceste active interacţionează unele cu altele în numeroase modalităţi. Prin 

conectarea tuturor elementelor care determină creşterea economică, corporaţiile transnaţionale pot 

contribui la generarea unui "ciclu virtuos" al investiţiilor, progresului tehnologic, dezvoltării 

resurselor umane şi comerţului care, împreună, stimulează creşterea economică. Astfel, impactul 

global al transnaţionalelor asupra factorilor determinanţi ai creşterii poate fi mai mare decât suma 

efectelor individuale, fiind caracterizat ca sinergic.  

În afară de impactul direct al transnaţionalelor asupra creşterii prin intermediul 

interdependenţelor amintite înainte, interacţiunea dintre corporaţiile transnaţionale şi economiile 
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gazdă poate întări creşterea economică şi pe cale indirectă. De exemplu, o mare parte a tehnologiei 

este transferată ca parte componentă a pachetului investiţional.  

Beneficiile acestui tip de transfer nu sunt în mod necesar limitate la filialele 

transnaţionalelor din ţările gazdă, ci pot fi difuzate în economia locală prin legăturile amonte-aval 

între firme (de exemplu, prin subcontractare şi licenţiere locală), prin procesul de dezvoltare al 

resurselor umane sau prin efectele de demonstraţie. 

Într-adevăr, impactul pozitiv al corporaţiilor transnaţionale asupra creşterii prin transferurile 

de tehnologie sau formarea capitalului va deveni mai pronunţat pe măsură ce interdependenţele 

dintre canalele creşterii sunt mai accentuate.  

Mai mult, prezenţa transnaţionalelor în ţările gazdă are şi un efect interactiv asupra firmelor 

locale nelegate în mod direct de activitatea filialelor lor. De exemplu, filialele corporaţiilor 

transnaţionale pot determina firmele locale (inclusiv acelea asociate lor prin aranjamente 

contractuale) să concureze mai activ atât pe pieţele locale, cât şi intemaţionale, ceea ce va încuraja 

inovaţiile realizate de acestea la nivelul produselor şi va conduce la noi investiţii şi la dezvoltarea 

forţei de muncă.  

Prezenţa filialelor străine oferă posibilitatea întreprinzătorilor locali de a deveni furnizori, iar 

angajaţilor de  a deveni întreprinzători. În plus, există potenţialitatea transmiterii de către 

transnaţionale a unor  beneficii externalizate către economia gazdă, care nu sunt cuprinse în mod 

direct de nici un  determinant al creşterii. Aceste externalităţi includ, de exemplu, învaţarea prin 

observare (efectul de demonstraţie), de către firmele locale nelegate de corporaţia transnaţională, a 

diverselor  procedee de marketing şi promoţionale. 

Este evident faptul că măsurarea cantitativă a investiţiilor străine directe realizate de 

corporaţiile transnaţionale în ţările gazdă - de fapt, numai una din componentele pachetului de -

active adus de transnaţionale în aceste ţări - reprezintă un indicator foarte incomplet al plajei de 

impact pe care aceste firme o pot avea asupra creşterii, prin contribuţiile directe pe care le aduc la 

nivelul determinanţilor individuali ai creşterii, prin interdependenţele între aceste contribuţii 

individuale şi prin legăturile dezvoltate între filialele transnaţionalelor şi firmele locale. De fapt, 

rolul corporaţiilor transnaţionale în procesul creşterii economice trebuie apreciat în contextul mult 

mai larg al integrării de către aceste entităţi a structurilor productive atât în interiorul economiilor 

locale, dar şi între acestea şi restul economiilor lumii. 

Corporaţiile transnaţionale mobilizează bunuri şi servicii produse în ţara gazdă şi le 

transformă în mărfuri destinate consumului pe piaţa locală sau internaţională. În cadrul acestui 

proces, ele utilizează adesea inputuri tangibile şi intangibile de provenienţă străină. Astfel, 

transnaţionalele diferă de firmele locale prin aceea că beneficiază de o posibilitate mai mare de 

alegere, atât în privinţa localizărilor productive, cât şi a surselor de inputuri şi a pieţelor de 

destinaţie a outputurilor realizate.  

Prin urmare, rolul transnaţionalelor în procesul creşterii economice din ţările gazdă este unul 

de integrare, organizare si coordonare a diverselor activităţi productive. Mai presus de toate, această 

capacitate integratoare, organizaţională şi managerială a corporaţiilor transnaţionale le conferă 

postura de motoare ale creşterii economice, în condiţiile unui cadru de politică economică şi a unor 

condiţii structurale favorizante în economia gazdă. 

In primul rând, pot fi identificate o serie de circumstanţe în care activitatea corporaţiilor 

transnaţionale poate să nu îşi aduca o contribuţie la creşterea economică pe termen lung, deşi este 

posibil ca venitul naţional să crească pe termen scurt. Corporaţiile transnaţionale sunt în mod 

extensiv implicate în activităţi ce au un impact advers asupra mediului, deşi datele disponibile arată 

că ele nu sunt delocalizate integral către ţările în dezvoltare. Nu este mai puţin adevarat, totuşi, că, 

în măsura în care transnaţionalele sunt implicate în exploatarea resurselor naturale şi în industrii 

intensiv poluante (de exemplu, industria chimică), fie direct, fie prin diverse aranjamente 

contractuale cu firmele locale, activităţile pe care ele le derulează au implicaţii negative în privinţa 

creşterii economice pe termen lung. În plus, investiţiile străine directe care rămân concentrate în 

enclave ce dezvoltă puţine legături cu restul economiei gazdă pot conduce la formarea de structuri 
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economice duale în interiorul ţării gazdă, aceasta reprezentând o situaţie ce afectează 

sustenabilitatea creşterii pe termen lung.  

Mai mult, mecanismul preţurilor de transfer poate influenţa în sens negativ economia gazdă, 

reducând astfel potenţialul de creştere reprezentat de transnaţionale prin intermediul comerţului. 

Într-o maniera similară, în cazul in care transnaţionalele impieteaza asupra concurenţei printr-un 

abuz de putere pe piată, perspectivele unei creşteri pe termen lung pot fi afectate prin strangularea 

activităţilor firrnelor locale. În aceasta privinţă, este important să se aiba în vedere atât calitatea, cât 

şi ritmul creşterii economice, şi să se pună permanent întrebarea dacă posibilitatea obţinerii creşterii 

economice prin intermediul investiţiilor străine directe este sustenabilă pe termen lung şi, în acelaşi 

timp, mai benefică decât alte căi de creştere dintr-o perspectivă socio-economică. 

În al doilea rând, contribuţia corporaţiilor transnaţionale la acest proces tinde să varieze în 

funcţie de nivelul de dezvoltare al ţării gazdă. În mod special, impactul va fi mai mare pentru ţările 

gazdă cu un nivel mediu sau ridicat al venitului naţional, decât pentru ţările cu un venit naţional 

redus, aflate în primele stadii de dezvoltare. Aceasta situaţie este nu numai efectul atenţiei relativ 

scăzute pe care ţările cu un venit naţional redus o primesc din partea corporaţiilor transnaţionale, 

dar este şi un rezultat al faptului că, în aceste ţări, creşterea economică poate depinde de procese ce 

tind să devină marginale pentru activităţile corporaţiilor transnaţionale, cum ar fi creşterea 

productivităţii în sectorul agricol, perfecţionarea infrastructurii de bază şi îmbunătăţirea 

standardelor educaţionale şi nutriţionale ale populaţiei.  

Acele domenii în care contribuţia transnaţionalelor poate şi este semnificativă, cum sunt 

introducerea de noi tehnologii şi metode productive, creşterea exporturilor de bunuri manufacturate 

şi îmbunătăţirea performanţelor sectorului terţiar, au o importanţă mult mai mare în ţările care au 

atins deja un nivel de dezvoltare mai avansat. Deloc surprinzător este, în acest context, faptul că, în 

stadiile de debut ale dezvoltării, ţările se bazează mai mult pe finanţarea dezvoltării prin apelarea la 

organismele internaţionale specializate în domeniu, şi mai puţin pe investiţiile străine directe. Poate 

fi identificată astfel o tendinţă de creştere a importanţei investiţiilor străine directe în procesul de 

creştere economică pe masura ce PIB creşte. 

În aceste condiţii, deşi corporaţiile transnaţionale îşi pot aduce contribuţia la mărirea 

performanţelor economice în ţările cu un nivel redus al venitului, este lesne de apreciat că impactul 

cel mai ridicat va fi înregistrat în ţările care pot absorbi cel mai eficient investiţiile, tehnologia, 

pregătirea forţei de muncă şi oportunităţile comerciale pe care transnaţionalele le oferă. Este, în 

concluzie, necesară existenţa unui anumit nivel al dezvoltării economice locale pentru ca ţara gazdă 

să beneficieze într-un grad ridicat de potenţialul pentru o creştere economică accentuată creat de 

corporaţiile transnaţionale. 

Înclinaţia unei firme de a investi într-o anumită ţară este adeseori putemic influenţată de 

înzestrarea cu factori de produţie, de capacităţile şi pieţele disponibile existente, comparativ cu alte 

ţări, ca şi de modul în care firma respectivă percepe posibilitatea oferită de sistemul economic şi de 

politicile ţării în vederea exploatării în mod profitabil a avantajelor de care ea dispune. În mod 

similar, consecinţele prezenţei unei corporaţii transnaţionale asupra bunăstării economice a unei 

anumite ţări vor fi diferite tot în funcţie de aceste elemente. De exemplu, o investiţie realizată de o 

firmă din industria electronică într-o ţara în dezvoltare ce dispune de capacităţi tehnologice reduse 

va avea un alt impact faţă de aceeaşi investiţie efectuată în Germania sau Statele Unite. Producerea 

şi distribuţia unor bunuri de larg consum va avea consecinţe diferite în ţări obişnuite cu aceste 

produse faţă de ţările în care ele sunt fabricate pentru prima data. 

Factorii culturali specifici fiecărei ţări pot explica de ce o investiţie realizată de corporaţiile 

transnaţionale americane sau franceze în industria turistică are un impact diferit în Fiji, Nigeria sau 

Japonia faţă de Canada sau Spania. Învestiţiile în sectorul primar vor avea cu siguranţă alte 

consecinţe într-o ţară dependente de acesta pentru prosperitatea sa economică decât în ţările în care 

structura economică este mai diversificată. 

Una dintra paradigmele utilizate pentru a evidenţia impactul diferit al investiţiilor străine 

directe asupra ţărilor gazdă în funcţie de nivelul lor de dezvoltare, este şi Paradigma stadiilor de 

creştere (Stages of Growth Paradigm). Conform acesteia, ţările lumii pot fi clasificate în funcţie de 

configuraţia caracteristicilor lor ESP.  
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Ţările sunt diferite unele de altele în ceea ce priveşte stadiul lor de dezvoltare şi potenţialul 

de a atrage investiţii străine directe în funcţie de mediul lor economic (E), de sistemele economice 

(S) şi de politicile guvernamentale (P). În acest context, mediul economic se referă la resurse si 

capacităţi, incluzând o gama largă de active intangibile, ca şi capacitatea firmelor respectivei ţări de 

a utiliza aceste active pentru a pătrunde şi a se menţine pe pieţele interne sau externe.  

Sistemul economic reprezintă mecanismul macro-organizaţional prin intermediul căruia se 

decide alocarea resurselor şi capacităţilor, iar politicile fac referire la obiectivele strategice ale 

guvernelor şi la măsurile la nivel macro şi micro luate de acestea, ca şi la instituţiile răspunzătoare 

pentru înfăptuirea acestor obiective. În mod evident, cele trei elemente ale paradigmei sunt 

intercorelate, fiecare influentându- le pe celelalte două şi fiind, la rândul său, influenţat de ele. 

Astfel, o schimbare în politica guvernamentală poate afecta dramatic sistemul economic, aşa cum o 

demonstrează evenimentele relativ recente din Europa de Est. De asemenea, pe termen lung, 

implicarea activă a statului în Paradigma stadiilor de creştere identifică următoarele condiţii 

necesare unei ţări: 

▪ un sistem economic eficient; 

▪ cerere internă în expansiune;  

▪ crearea de capacităţi tehnologice şi organizaţionale sau existenţa accesului liber la ele;  

▪ creşterea economisirilor şi a capitalului intern;  

▪ -întreprinzatori locali şi o cultură a muncii care să favorizeze activităţile creatoare de 

valoare;  

▪ accesul la inputuri străine şi la pieţe externe de desfacere a outputurilor. 

Modul în care o ţară întruneşte aceste condiţii depinde de obiectivele şi politicile aplicate, de 

resursele interne şi capacităţile sale interne, de structurile instituţionale de care dispune, de 

atitudinea sa faţă de mediul de afaceri şi de rolul statului în economie, ca şi de mărimea şi natura 

resurselor externe de care are nevoie. Abordarea stadiilor de creştere permite, la rândul ei, 

conectarea activităţilor corporaţiilor transnaţionale cu gradul de dezvoltare al economiei gazdă, 

reuşind să surprindă tipologia investiţiilor străine directe în funcţie de stadiul de dezvoltare al ţării 

gazdă. În acest context, pot fi identificate patru stadii de creştere corespunzătoare unei economii şi, 

în funcţie de acestea, patru mari tipuri de investiţii străine directe. 

Stadiul I. În această fază de dezvoltare, principalul avantaj al unei ţări gazdă rezidă în 

resursele sale naturale, iar dacă investiţiile străine găsesc atractivă această ţară, ele se vor îndrepta 

preponderent spre sectoral primar şi spre sectoarele industriale intens utilizatoare de forţă de muncă 

ce realizează bunuri de consum relativ simple, fie pentru pieţele locale, fie pentru pieţele de export. 

Aflată în acest stadiu, o ţară dispune de puţine capacităti, în afara, poate, de acumularea de capital 

uman în industriile artizanale şi în industria minieră, agricultură şi pescuit. Din această cauză, 

activitatea corporaţiilor transnaţionale în aceste ţări este redusă şi se orientează fie spre susţinerea 

exporturilor, fie spre exploatarea anumitor active.  

Ţările aflate în acest stadiu al dezvoltării sunt deschise faţă de investiţiile străine şi impun 

relativ puţine condiţii filialelor firmelor străine. Dar acumularea de active este, totuşi, limitată şi 

strâns legată de capacitatea economică a ţări gazdă de a stimula trecerea spre un alt stadiu. Făra 

asemenea elemente, există pericolul ca investiţiile străine să ducă numai la crearea unor enclave de 

activitate economică şi la promovarea unei economii duale în aceste tari. 

Stadiul 2 al dezvoltării este marcat de importanţa crescândă a capitalului investiţional în 

activitatea creatoare de valoare adăugată şi, în anumite cazuri, de dimensiunea şi calitatea pieţei 

interne. În aceste ţări ponderea investiţiilor interne brute în PIB poate creste de la 5-8% la 15-20% 

şi, în acelaşi timp, în funcţie de capacitatea lor de a acumula şi de a distribui activele, ţările 

respective pot dezvolta "ciorchini" de activitate economică. De asemenea, această fază se 

caracterizează printr-o creştere accentuată a cheltuielilor pentru educaţia secundară, pentru utilităţile 

publice, transport şi comunicaţii. Prin potenţarea capacităţilor şi a productivităţii resurselor locale şi 

prin stimularea concurenţei, investiţiile pot juca un rol semnificativ în economia unei ţări ce trece 

prin acest stadiu de dezvoltare, mai ales dacă este aplicată o strategie de creştere bazată pe 11 
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exporturi. Pe de alta parte, o ţară poate prefera să-şi dezvolte singură propriile capacităţi şi, drept 

consecinţă, să limiteze mărimea investiţiilor străine directe, aşa cum a fost cazul strategiei de 

dezvoltare din anii 50 aplicată de Japonia şi Coreea de Sud. Pe parcursul acestui stadiu, configuraţia 

avantajelor comparative ale unei ţări se modifică, orientându-se spre sectoare intensive în capital 

(industria chimică de bază, metalurgie, siderurgie, construcţii navale), spre activităţi inginereşti 

mecanizate şi spre producţia bunurilor de consum intensive în forţă de muncă, dar şi moderat 

intensive în cunosţinte (produse electrice, confecţii, pielărie, industrie alimentară). 

Potenţialul investiţiilor străine directe de a genera cercuri "vicioase" sau "virtuoase" ale 

acumulării de active este strict dependent de modul în care guvernele din aceste ţări sunt apte să 

folosească infrastructura şi capacităţile productive interne, să elaboreze şi să aplice politici 

macroeconomice şi macro-organizaţionale adecvate şi să ofere stimulentele necesare firmelor 

autohtone pentru a aduce calitatea produselor realizate de acestea la standarde Internaţionale. 

Stadiul 3 are la bază atingerea maturităţii economice de către ţara respectivă, nivelul 

venitului şi structura sa industrială începând să fie asemanătoare cu cele ale unei ţări dezvoltate. În 

funcţie de mărimea şi structura resurselor şi capacităţilor de care dispune ţara se va îndrepta spre o 

economie pur industrială sau mixtă. Oricum, acest stadiu este marcat de o mutaţie către accentuarea 

rolului inovaţiei ca motor al creşterii, rol demonstrat de creşterea rapidă a gradului de urbanizare şi 

a cheltuielilor efectuate pentru dezvoltarea activităţilor inovatoare. 

Odată cu îmbunătăţirea standardului de viaţă, consumatorii încep să prefere produse 

diferenţiate şi de înaltă calitate, în timp ce bunurile intensive în resurse îşi pierd potenţialul 

competitiv pe piaţa internaţională. De asemenea, aceasta fază înregistrează o creştere sensibilă a 

cheltuielilor guvernamentale pentru învăţământul superior şi pentru facilităţile comunicaţionale. În 

acelaşi timp, competitivitatea firmelor ţărilor respective începe să se bazeze mai mult pe 

competenţele manageriale şi organizaţionale şi mai puţin pe înzestrarea cu resurse naturale. 

Rolul investiţiilor străine directe continuă să fie centrat pe furnizarea unor active specifice O 

în care ţara are un dezavantaj comparativ, ca şi pe asistenţa acordată ţării gazdă în vederea 

restructureze activităţile spre sectoare intensive în inovaţie sau producatoare de bunuri diferenţiate 

de calitate ridicată. Ca o consecinţa negativă pentru aceste investiţii este aceea că ele tind să fie 

privite mai reticent atunci când elimină de pe piaţă concurenţi locali şi când promovează un cerc 

vicios al disipării activelor, cu excepţia situaţiei în care acest fenomen se produce în sectoare în care 

ţara îşi pierde avantajul dinamic comparativ. 

Pe parcursul acestui stadiu, atributele-cheie ale paradigmei ESP în determinarea 

competitivităţii tind să se mute de la E şi S spre S şi P, astfel că un stimulent important al 

competitivităţii devin acum sistemul economic optim şi politicile adecvate susţinerii şi modificării 

sistemului. Deşi toate aceste variabile sunt puternic influenţate de guverne, rolul statului drept 

catalizator al alocării eficiente a resurselor tinde să devină din ce în ce mai puţin semnificativ. 

Stadiul 4, denumit şi stadiul procesării informaţiei, (sau stadiul postindustrial, stadiul 

dezvoltării serviciilor) este ultimul şi cel mai avansat stadiu al dezvoltării economice, fiind atins  

până în prezent, de un număr redus de ţări industrializate. Totuşi, o examinare atentă a unor 

economii ca acelea ale Statelor Unite, Japoniei, Norvegiei şi Germaniei, care formează acest grup, 

reliefează faptul că ele rămân lidere în domeniul cheltuielilor cu cercetarea-dezvoltarea care, în cea 

mai mare parte, se îndreaptă către descoperirea de noi produse şi metode de producţie. În aceste ţări, 

o mare parte a produselor finale constă fie în servicii, fie în bunuri cu un conţinut ridicat al 

serviciilor. Rolul guvernului continuă să fie semnificativ, dar el este orientat mai mult spre asistarea 

firmelor în vederea exploatării deficienţelor pieţelor şi mai puţin spre minimizarea distorsiunilor 

structurale ale pieţelor, distorsiuni ce apar ca urmare a complexitatii tehiologice crescande_a 

bunurilor şi serviciilor comercializate şi a interdependenţei pieţelor. 

În acest stadiu se multiplică legăturile inter- şi intra-firmă dincolo de graniţele naţionale, iar 

succesul ţărilor în acumularea activelor depinde de capacitatea propriilor firme de a-şi coordona 

resursele şi capacităţile la nivel regional şi global. La o structură similară înzestrării cu resurse 

naturale, avantajele comparative ale ţărilor aflate în acest stadiu de dezvoltare se bazează nai mult 

pe eficienţa sistemelor lor microeconomice şi macro-organizaţionale. În aceste conditii, valoarea 

activităţii corporaţiilor transnaţionale este apreciată nu prin prisma furnizării de către acestea a unor 
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resurse şi capacităţi străine, ci din punctul de vedere al modului în care resursele şi capacităţile sunt 

organizate şi în care efectele de antrenare generate influenţează eficienţa şi competenţele 

concurenţilor, furnizorilor şi clienţilor autohtoni. Deoarece însăşi organizarea este un activ, puternic 

influenţat de cultura unei ţări, activitatea corporaţiilor transnaţionale, tocmai prin legăturile 

interculturale promovate, poate influenţa, pozitiv sau negativ, capacitatea economiilor aflate în 

stadiul 4 de a-şi menţine poziţiile concurenţiale globale sau de a se retrage de pe aceste poziţii. 

În lumea dezvoltată nu există o corelaţie directă între ponderea deţinută de investiţiile străine 

şi dezvoltarea economică, dar acest lucru nu inseamnă că activitatea corporaţiilor transnaţionale nu 

are nici un efect asupra creşterii, ci că raţiunea de a fi a acestei activităţi, ca şi condiţiile ce duc la 

realizarea ei, sunt de o importanţă majoră în determinarea consecinţelor ei asupra economiei ţării 

gazdă. În acelaşi timp, însă, poziţia investiţională netă a unei ţări va fi diferită şi în funcţie de 

prosperitatea ei economică relativă. Astfel, cu cât o ţară înaintează pe calea dezvoltării, cu atât vor 

creşte investiţiile străine directe intrate, urmate apoi de creşterea celor ieşite care pot, eventual, să le 

depaşească pe cele intrate. Dupa ani şi ani de fluctuaţii, faza finală de dezvoltare este atinsă atunci 

când investiţiile străine intrate şi cele ieşite sunt relativ echilibrate, deşi poziţia unei ţări ca emitent 

sau receptor de investiţii străîne va depinde de configuraţia diamantului avantajelor sale competitive 

faţă de cele ale concurenţilor pe piaţa internaţionala a investiţiilor. De asemenea, nu se poate afirma 

că toate ţările vor parcurge în mod necesar toate fazele dezvoltării investiţilor străine. Traiectoria 

fiecareia va depinde, printre altele, de dimensiunea sa, de structura sa economică, de implicarea ei 

în comerţul internaţional, ca şi de politica guvernamentală. Pe de altă parte, disponibilitatea şi 

capacitatea unei ţări de a-şi identifica şi promova propriile avantaje competitive şi de a utiliza 

efectiv atât investiţiile străine directe intrate cât şi pe cele ieşite, depind de specificul său naţional şi 

sunt strâns legate de tipul de sistem macro- organizatoric aflat în funcţiune. 

Impactul corporaţiilor transnaţionale trebuie, deci, apreciat prin prisma contribuţiei lor la 

viteza şi direcţia procesului dezvoltării, asociate cu diferitele politici economice şi atitudini faţă de 

investiţiile străine directe. Astfel, guvernele ţărilor care urmează calea industrializării având la bază 

exporturile tind să impună relativ puţine restricţii investiţiilor străine sau activităţii firmelor străine, 

iar protecţia la import este foarte redusă sau inexistentă. Dimpotrivă, autorităţile ce aplică strategia 

substituirii importurilor ca model de dezvoltare sunt înclinate spre impunerea de restricţii moderate 

sau severe de import, spre menţinerea unui curs de schimb supraevaluat, spre practicarea unui 

control riguros al preţurilor şi spre menţinerea unei supravegheri atente asupra tuturor formelor de 

investiţii străine şi a comportamentului filialelor corporaţiilor străine.  

Ţările care adoptă prima cale amintită vor încerca să participe la diviziunea mondială a 

muncii tocmai pentru a-şi întări avantajele competitive în sectoarele în care percep existenţa acestor 

avantaje. Cele care urmează cealaltă cale vor încerca să-şi construiască singure destinul economic, 

tinzând să aprecieze suveranitatea economică şi conservarea valorilor culturale ca fiind mult mai 

importante decât alocarea eficienta a resurselor şi câştigurile obţinute din specializarea 

internaţională. În aceste condiţii, impactul corporaţiilor transnaţionale asupra economiilor care 

urmează sau au urmat politici de substituire a importurilor orientate către interior sau politici cvasi- 

socialiste va fi cât se poate de diferit de acela asupra ţărilor ce aplica strategii de dezvoltare 

orientate către exterior şi de liberalizare a pieţelor. De asemenea, impactul investiţiilor străine 

directe va fi diferit în funcţie de semnalele economice provenite de la guvernele ţărilor gazdă. 

 

3. Concluzii  

Companiile transnaţionale nu sunt actori noi ai tabloului economic internaţional. Încă din 

secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, firmele private au constituit liantul între producătorii şi 

consumatorii din diferite colţuri ale lumii. Ele au devenit un actor principal în lumea afacerilor 

economice internaţionale în a doua jumătate a secolului XX.  

În ultimele decenii, companiile transnaţionale (CTN) constituie unul dintre cei mai 

reprezentativi factori ai progresului răspândind bogăţia, munca, tehnologiile avansate şi contribuie 

la ridicarea standardului de viaţă şi la îmbunătăţirea mediului de afaceri. La început de secol XXI, 
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companiile transnaţionale, reprezintă una din marile forţe ce acţionează în domeniul economic, 

financiar, ştiinţific şi tehnologic având un cuvânt greu şi în politica mondială.  

Companiile transnaţionale nu numai că doresc şi trebuie să facă lobby, dar ele au, de 

asemenea, capacitatea de a o face. Ele apelează la mijloace financiare suficiente, experţi tehnici, 

reţele importante şi poziţii relevante. Nu este surprinzător că, companiile transnaţionale au reputaţia 

de a fi printre cele mai de succes grupuri de lobby; câştigând asupra subiectelor dezbătute, îşi 

întăresc poziţia şi posibilităţile pe care le acordă oamenilor lor. Companiile transnaţionale au o 

influenţă importantă în luarea deciziilor la nivel internaţional, aceasta este cel mai sigur în cazul 

OMC. Structura nedemocratică şi netransparentă a OMC-ului crează o scenă perfectă pentru 

companiile transnaţionale ca să-şi promoveze agenda.  

Companiile transnaţionale constituie cel mai important şi puternic segment promotor al 

globalizării. Formele prin care ele realizează acest lucru sunt diverse începând chiar cu operaţiunile 

ce le definesc, cele de internaţionalizare a producţiei şi mergând până la exercitarea de presiuni 

asupra guvernelor lor, prin lobby-uri corporatiste, inclusiv în cadrul unor negocieri internaţionale 

menite să deschidă mai larg frontierele naţionale în faţa activităţilor companiilor transnaţionale. 

Investiţiile străine directe, ca principală modalitate de expansiune a CTN-urilor, sunt o 

urmare firească a intensificării activităţii companiilor transnaţionale şi a eforturilor de liberalizare a 

comerţului şi a pieţelor, precum şi a capitalurilor. Investitiţile străine directe (ISD) aduc o 

contribuţie esenţială la creşterea economică. Acestea creează locuri de muncă, optimizează alocarea 

resurselor, permit transferul de tehnologie şi stimulează comerţul. ISD reprezintă un element 

important al dezvoltării economiei oricărei ţări şi a funcţionării acesteia pe principiile economiei de 

piaţă. Ele au o importanţă mare pentru consolidarea economiei ţărilor în tranziţie şi integrarea 

acestei categorii de ţări în economia mondială. 
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